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التعازي  يقدم  الوالد  األمير  سمو 
في وفاة كاسترو

قدم صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 
إلى  التعازي  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 
رئيس  كاسترو  راؤول  الرئيس  فخامة 
في  العائلة  أفراد  وإلى  كوبا  جمهورية 

وفاة الرئيس السابق فيدل كاسترو.

6

قطر تعزز حيازتها 
من الذهب

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي  
الذهب في  عززت حيازاتها من  أن قطر 
إلى  طن   6.2 حيازاتها  وزادت   . أكتوبر 
أرقام  وعدلت  أكتوبر،   في  طن   29.1
الفترة بين مايو وأغسطس 2016 بزيادة 

6.8 طن إلى 22.8 طن. 

7

قطر تدعم تونس بـــ 1250 مليون دوالر أميركي
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وفخامة الرئيس 
الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في أعمال الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 

الدولي لدعم االقتصاد واالستثمار في تونس.

إنجازات مشهودة 
في قطاع الصحة

إنجازات  من  حققته  بما  قطر  تميزت 
الطبية  األوساط  بها  تشهد  مرموقة 
الدولية، حيث تواصلت اإلنجازات العظيمة 
القيادة  ظل  في  الصحي  القطاع  في 
الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.
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59

زاوية خاصة 
حمد  بن  عبدالله  السيد  سعادة  مع  الحديث 
ومليء  وممتع  مشوق  حديث  العطية 
بالقصص والحكايات التي تعكس خبرة وحياة 
على  التي  والعبر  بالنجاحات  مليئة  طويلة 
على  يعينها  ما  استخالص  الجديدة  األجيال 

مواجهة الحاضر واستشراف المستقبل.

20

حصيلة العام 2016 
العام  في  العالم  زعماء  يتمكن  أن  نأمل  كنا   ،2015 العام  حصيلة  اليوم  قطر  نشرت  عندما 
2016 من إيجاد اإلجابات لمواجهة شر اإلرهاب الذي أصاب العالم، وأن تكون سنة 2016  سنة 
السالم والوئام، وأن يناقش فيها زعماء العالم السياسات الشاملة لجعل األنشطة اإلنسانية ال 
تعيقها أية حدود، وتحقيق حلم العولمة بالمعنى الحقيقي للكلمة. لكن العام 2016 كان حتى 
أسوأ من العام الذي سبقه إذ لم يزدهر فيه اإلرهاب فحسب، وإنما بّشر أيضا ببزوغ نظام جديد 

أكثر انقساما وتقييدا.

أبــواب  ثابتــــة
5  متفرقات

9  غاز  و نفط

10  عقــارات 
11 شئون مصرفية
66 عالم السيارات

69 أسواق 
78 عين على الدوحة

80 الكلمة األخيرة

»المركزي« 
يطرح سندات بـ »3« مليارات

قطر  مصرف  عن  صادر  تعميم  أظهر 
سندات  طرح  »المركزي«  أن  المركزي 
 825( ريال  مليارات  ثالثة  بقيمة  حكومية 
سندات  المركزي  وطرح    ، دوالر(  مليون 
ريال  مليار   1.5 بقيمة  سنوات  ثالث  أجلها 
ريال  مليار  بقيمة  وسندات   ،٪  2.25 بعائد 
 2.75 بفائـــــــدة  سنـــــوات  خمس  ألجل 
ألجل  ريال  مليون   250 بقيمة  وسندات   ،٪
جانب  إلى   ٪  3.25 بعائد  سنوات  سبع 
سندات بقيمة 250 مليون ريال ألجل عشر 
الفائدة  وأسعار   .٪  3.75 بعائد  سنـــــوات 
السندات  إلصدار  مماثلة  اإلصدار  هذا  على 
أكتوبر  في  الحكومة  طرحته  الذي  السابق 
بقيمة  سندات  المركزي  البنك  باع  عندما 

1.5 مليار ريال.

ترامب االنعزالي ... 
الطوفان القادم لتغيير وجه العالم

من  التي  األميركية  السياسة  شكل  تلمس  يمكن 
المنتخب  الجمهوري  الرئيس  ينتهجها  أن  الممكن 
دونالد ترامب نحو الشرق األوسط عبر الحلقة الضيقة 
في  تعيينهم  يزمع  الذين  والمستشارين  الوزراء  من 

إدارته المقبلة .

9
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»أوبك« تنجح 
في تخفيض إنتاجها

المصدرة  الدول  منظمة  توصلت 
للنفط )اوبك( في نوفمبر الماضي  في 
 1.2 بـ  انتاجها  اتفاق لخفض  إلى  فيينا 
حدود  في  ليصبح  يوميا  برميل  مليون 

32.5 مليون يوميا
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صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر
 ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح 

كتابي من إدارة الشركة، جميع الحقوق محفوظة. 

يوسف بن جاسم الدرويش 
الناشـر ورئيس التحرير 

جاسم بن يوسف الدرويش
العضو المنتدب والمدير التنفيذي

 
د. فيصل فؤاد

المدير
---------------------

مدير التحرير
سندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المحررين 
كريم إمام

محرر صحفي أول    
أيسواريا مورتي         اودين ناج

محرر صحفي    
كرتينا هودورو           ارتي موهان

---------------------
مدير القسم الفني 

فينكات ريدي

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرافي 
روبرت التيميرانو

---------------------
قسم التسويق والمبيعات

المدير
ساكاال  ايه ديبراس

فريق التسويق
سوني فيالت        أنيس منصوري 
دنزيتا سيكويريا      ماتيوس جيريان

نيشاد ناصر
---------------------

مسئول الفعاليات
غزالة محمد

---------------------
محاسب 

براتاب تشاندرن 
---------------------

العالقات العامة
إسالم المحالوي

---------------------
فريق التوزيع

 بيكرم شرستا 
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

بسنتا بوخريل       براديب بهوسال

ما هو أفضل وصف للعام 2016؟ هل هو العام الذي تحققت فيه أسوأ مخاوفنا؟ ما 
من شك أنه إذا كان العام 2015 حالك السواد فقد، كان العام 2016 أسوأ. فقد ازدادت 
معدالت النزوح القسري العالمي في العام 2015 مع إجبار المزيد من الناس على النزوح 
عن ديارهم بسبب الحرب والصراع واالضطهاد بأعداد هي األكبر منذ الحرب العالمية 
العالم،  أنحاء  65.3 مليون شخص في جميع  2015، نزح  العام  الثانية. وبحلول نهاية 
أي بزيادة 5.8 مليون شخص عن العدد المسجل في العام السابق والبالغ 59.5 مليون 

شخص.

2016، إال أن بعض  وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد حساب أعداد النازحين في العام 
إلى  يوم  كل  وصل   ،2016 صيف  ففي  التراجع.  بعض  تظهر  عنها  ُأعلن  التي  األرقام 
وغيرها  والعراق  وأفغانستان  سوريا  من  وسطيا  مهاجر   100 حوالي  اليونان    شواطئ 
من الدول بالمقارنة مع آالف األشخاص الذين وصلوا يوميا في الصيف الماضي. وفي 
الوقت نفسه، استمرت موجات الهجرة إلى إيطاليا في هذا العام بوتيرة مماثلة للعام 
من  معظمهم  يوم  كل  وسطيا  الجئ   500 حوالي  شواطئها    ى  إل وصل  حيث   2015

جنوب الصحراء الكبرى بين يناير وأغسطس من كل من 2015 و2016.

لكن ما تغير بصورة ملحوظة هو مستويات التسامح من فبل مواطني الدول األوروبية 
فقد حّذر فيليبو غراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، من »مناخ 
الخوف من األجانب« الذي يجتاح أوروبا قائال: »لقد حان الوقت ألوروبا وبقية دول العالم 
أن تقتنع بأننا ال نستطيع أن نتخلص من مشكلة الالجئين بمجرد األمنيات إذ علينا أن 
نتخذ إجراءات جماعية لمعالجة األسباب الجذرية للهجرة وضمان عدم تهميش الالجئين، 
أو تركهم غير منتجين لسنوات عديدة في المخيمات. يجب أن نوفر التعليم ألطفالهم، 
وأن يحصل مجتمع الالجئين على الرعاية الصحية، وأن يحصل الكبار منهم على فرص 
العمل. هذه هي العوامل هي الكفيلة بإعادة كرامتهم لهم وأن تحد من اعتمادهم على 

المساعدات المكلفة والتبرعات غير المستدامة«.

اختاروا  فالبريطانيين  بأسره.  للعالم  األجانب  كراهية  ظاهرة  اجتياح  نالحظ  أن  ويمكن 
الخروج من االتحاد األوروبي بسبب قلقهم من سياسة دوله بشأن الالجئين المهاجرين، 
ألمانيا  في  النقاب  ارتداء  حظر  إلى  مؤخرا  دعت  ميركل  أنجيال  األلمانية  والمستشارة 
غمرة  في  منتقديها  لتهدئة  منها  محاولة  في  تتكرر«  أال  »يجب  الالجئين  أزمة  إن  وقال 
استعداداتها للترشح لعهدة رابعة. وجاءت الضربة القاضية بانتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للواليات المتحدة األمريكية على الرغم من تصريحه عن عزمه بناء جدار ضخم على طول 

حدود الواليات المتحدة مع المكسيك لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

 هل يمكن لكل ذلك أن يجعلنا نستنتج ما سيكون عليه العام 2017؟ هل ثمة بصيص أمل؟
نشيح بأعيننا عن ذلك كله لننظر إلى رئيس الوزراء الكندي الشاب الكاريزمي، جاستن 
قصة  يروي  وهو  السوريين  الالجئين  أحد  إلى  يستمع  وهو  عيناه  أدمعت  الذي  ترودو، 
أن  لندرك  قطر  إلى  ذلك  بعد  ونتطلع  فيها.  به  ب  وُرحِّ كندا  إلى  فيه  وصل  الذي  اليوم 
اليوم الذي سيتم فيه إلغاء نظام الكفالة بكل مساوئه قد بات قاب قوسين أو أدنى، 

فنعّلق على ذلك آمالنا ...
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رسائل القراء

- شهدت قطر في النصف األول من هذا العام وصول جملة المعروض لإليجار من المساحات 
ماليين   7 القطاع  هذا  في  المعروض  يتجاوز  أن  ويتوقع  مربع.  متر  مليون   5.3 إلى  المكتبية 
 CBRE اليس  2018 وفقا لما صرحت به شركة سي بي ريتشارد  متر مربع في المجمل بنهاية 
لالستشارات العقارية.   ووفقا لشركة األصمخ للمشاريع العقارية فإن غالبية هذه المساحات 
اإليجارات  أسعار  تقل  أن  نتمنى   .2021 العام  قبل  للعرض  جاهزة  تكون  أن  يتوقع  الجديدة 
الموازنة  وكيفية  قطر  في  العقارات  أسعار  تذبذب  عن  تقريركم  أفاد  كما  العرض  لكثرة  وفقا 

العرض والطلب. بين 
مها راشد

البحري الذي من المنتظر أن ُيحول قطر إلى مركز  - سعدنا جميعا بقراءة خبر افتتاح ميناء حمد 
مليار   27 يقارب  ما  إنشاؤه  تكلف  ضخم  مشروع  أنه  خاصة  المنطقة،  لخدمة  عالمي  تجارة 
ريال، وقد كان موضوع الغالف لمجلتكم الشهر الماضي مهما في تسليط الضوء على الركود 
بين  الموازنة  وكيفية  األسعار  تذبذب  ملف  وفتح  العقارات  بسوق  يعصف  الذي  االقتصادي 

والطلب.  العرض 
            سعيد خالد 

ثاني  آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  األب  األمير  رحيل  خبر  سماعها  بعد  حزينة  أوقاتٍا  قطر  عاشت   -
القطريين  قلوب  دمعت  مفجعا  خبرا  كان  لقد  عاما،  الـ84  ناهز  عمر  عن  المنية  وافته  الذي 
فسيح  ويسكنه  الوطن  فقيد  يرحم  أن  وجل  عز  المولى  نسأل  ونحن  سماعه،  بعد  والمقيمين 

جناته. 
                                                               عبدالله الجاسم 

النمو  هذا  وكان  والضيافة.  السياحة  األخيرة نمو قطاعي  السنوات  في  قطر  دولة  شهدت   -
من  ترجمته  جاءت  اهتمام  وهو  القطاع،  لهذا  الدولة  توليه  الذي  الكبير  باالهتمام  مدفوعًا 
اإلطار  هذا  في  بتغطيتكم  استمتعنا  وقد   .2030 السياحة  لقطاع  الوطنية  اإلستراتيجية  خالل 

2016 “ الذي أقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. لمعرض “قطر للضيافة 
                              علي خليفة

فرانس«  »بيزنس  دوليًا  الفرنسي  االقتصاد  تنمية  لدعم  الفرنسية  الوطنية  الوكالة  تنظيم   -
دليل  أكتوبر    15 إلى   11 الفترة من  الدوحة في  القطرية« في  الفرنسية  الرياضة  فعالية »أيام 
على المستوى الذي وصل إليه قطاع الرياضة في قطر والذي سيشهد تطورا ونموا مطردا في 

2022 والذي سيكون هدية قطر للعالم.  المستقبل إلى أن نصل إلى مونديال كأس العالم 
أنس محمود  

يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: 
qtoday@omsqatar.com

تدعو »قطر اليوم« قراءها األعزاء إلى إرسال مالحظاتهم وآرائهم عن أي موضوع يتعلق بالمجلة. التترددوا في الكتابة 
إلينا على العنوان التالي :  »قطر اليوم«  ص.ب:  3272  الدوحة - قطر ،  أو على فاكس رقم: 44550982 

تحتفظ »قطر اليوم« بحق نشر أو عدم نشر المراسالت كما أن اآلراء واألفكار المعبر عنها ال تعكس بالضرورة رأي المجلة

www.issuu.com/oryxmags :يمكنكم قراءة مقاالت قطر اليوم من الموقع

www.facebook.com/qataralyom   تابعونا على الفيس بوك وتويتر لقطر اليوم 
www.twitter.com/qataralyom
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تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شارك 
وفخامة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية 
الجلسة  أعمال  في  الشقيقة  التونسية 
االقتصاد  لدعم  الدولي  للمؤتمر  االفتتاحية 
القاعة  في  المنعقد  تونس  في  واالستثمار 
رؤساء  من  عدد  الجلسة  في  شارك  الرئاسية.  
المشاركين  الوفود  ورؤساء  الدول  حكومات 
األعمال  ورجال  المسؤولين  وكبار  المؤتمر  في 
الشركات  من  عدد  وممثلي  والمستثمرين 
والمؤسسات التونسية والدولية.  وأكد فخامة 
الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية 
االفتتاحية  الجلسة  أمام  كلمته  في  التونسية 

واالستثمار  االقتصاد  لدعم  الدولي  للمؤتمر 
االنتقالية  المرحلة  تعقيدات  أن  تونس  في 
واالجتماعية في  االقتصادية  األوضاع  وصعوبة 
المشحونة  اإلقليمية  الظرفية  ودقة  تونس 
بعوامل التوتر واألزمات الخطيرة ال سيما بلوغ 
من  تنل  لم  مسبوقة  غير  مرحلة  اإلرهاب  آفة 
اختبار  اجتياز  على  التونسي  الشعب  تصميم 
التوافق  بروح  تمسكه  بفضل  الديمقراطية 
يضعف  ما  كل  عن  والنأي  الحوار  ومنهج 
من  تطمح  تونس  إن  وقال  الوطنية.   وحدته 
خالل اإلصالحات الحكومية الشاملة إلى زيادة 
في   ٪  80 بنسبة  الخارجية  االستثمارات  حجم 
مقارنة   2020  -  2016 التنمية  مخطط  إطار 

المخطط  هذا   ،2015  -  2011 بالخماسية 
الذي تم وضعه وفق مقاربة تشاركية واسعة 
وعلى أساس منوال تنمية جديد يجسد التمييز 
أعلن  وقد  المحرومة.   الجهات  لفائدة  اإليجابي 
سمو األمير الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني عن 
توجه قطر نحو دعم تونس بمبلغ قدره 1250 
أميركي لدعم تونس ومساعدتها  مليون دوالر 
المنشود  االقتصادي  االنتقال  تحقيق  في 
االنتقال  تحقيق  في  نجاحها  بعد  خاصة 
ألقاها  كلمة  خالل  سموه  وشّدد  السياسي، 
بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي لالستثمار في 
تونس 2020، على مواصلة دعم بالده لتونس 

اقتصاديا ومجابهة الخطر اإلرهابي.

قطر تدعم تونس بـــــ 1250 مليون دوالر أميركي

متفرقــــــــات
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السمو  صاحب  قدم   / نوفمبر   29 في  هافانا 
ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير 
كاسترو  راؤول  الرئيس  فخامة  إلى  التعازي 
في  العائلة  أفراد  وإلى  كوبا  جمهورية  رئيس 
وذلك  كاسترو،  فيدل  السابق  الرئيس  وفاة 
العاصمة  أقيمت في  التي  التأبين  خالل مراسم 

الكوبية هافانا. 

وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها مآثر 
في  السيما  التاريخية  ومواقفه  الراحل  الرئيس 
مقدمتها  وفي  العادلة،  العربية  القضايا  مساندة 
قضية العرب المركزية، قضية فلسطين، وثورة 
المكانة  إلى  وأشار  الجزائر،  في  شهيد  المليون 
واصفا  الزعماء  كبار  بين  احتلها  التي  المرموقة 
إيمانًا  آمن  الذي  الوطني  التحرر  عمالقة  من  إياه 

في  مصيرها،  تقرير  في  الشعوب  بحق  راسخًا 
المرحلة التي كانت فيها معظم شعوب األرض 

تخضع لالستعمار في مختلف أرجاء العالم. 
كما أشار سمو األمير الوالد إلى عالقة الصداقة 
التي  المتبادلة  والزيارات  الراحل  وبين  بينه 
قطر  بين  التعاون  عالقات  تعزيز  في  أسهمت 

وكوبا في شتى المجاالت. 

سمو األمير الوالد يقدم التعازي في وفاة كاسترو

الهند، نيودلهي 3 ديسمبر: السيد ناريندرا مودي 
يرحب   )يمينا(،  الهند  جمهورية  وزراء  رئيس 
بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قبل انعقاد 
الوزراء  رئاسة  بمقر  الرسمية  المباحثات  جلسة 
العالقات  بحث  تم  حيث  هاوس،  آباد  حيدر 
إلى  إضافة  وتطويرها،  دعمها  وسبل  الثنائية 
استعراض مختلف مجاالت التعاون المشترك،  
وتم تبادل وجهات النظر حول تطورات األوضاع 
ذات  والدولية  اإلقليمية  والقضايا  المنطقة  في 

االهتمام المشترك. 
الصورة لوكالة أ ف ب
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متفرقــــــــات

األوساط  بها  تشهد  مرموقة  إنجازات  من  حققته  بما  قطر  دولة  تميزت 
الصحي  القطاع  في  العظيمة  اإلنجازات  تواصلت  حيث  الدولية،  الطبية 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة  القيادة  ظل  في  ببالدنا 
القيادات  من  العديد  فتئت  وما  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
بالجهود  إعجابها  تبدي  الصحية،  الرعاية  بقطاع  المهتمة  الدولية 
بقطر. الصحي  القطاع  في  تنفيذها  تم  التي  والمتميزة،   المتكاملة 
القمة  مؤتمر  من  الثالثة  النسخة  أعمال  اختتام  الدوحة،  شهدت  وقد 
الكريم  بالحضور  »ويش«،  الصحية  الرعاية  في  لالبتكار  العالمي 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ناصر  بنت  موزا  الشيخة  السمو  لصاحبة 

المجتمع. وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
المهتمين  وخصوصا  العالم  أنظار  »ويش«  مؤتمر  استقطب  لقد 
من  المؤتمر  هذا  في  المشاركون  لمسه  لما  الصحة،  بقطاع 
الحديثة  الطبية  المنجزات  إليه  توصلت  ما  ألحدث  تطبيق 
للتنمية. ووسيلة  غاية  باإلنسان  المتواصل  قطر  اهتمام   في 
القطرية  للمنجزات  تقديرا  تتواصل  ظلت  المهمة،  الدولية  اإلشادات  إن 
كل  في  يتردد  قطر  اسم  يجعل  ما  وهو  الصحة،  قطاع  في  المرموقة 
في  المتقدمة  الدول  بين  من  باعتبارها  والدولية،  اإلقليمية  المحافل 

المتكاملة. الصحية  الرعاية  مجال 

إنجازات مشهودة في قطاع الصحة

نبه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
في  التاسعة،  نسخته  في  العالمية،  السياسات  مؤتمر  الداخلية،  ووزير 
واالستقرار  األمن  تواجه  التي  الجسيمة  التحديات  إلى  شيراتون،  فندق 
اختالل  استمرار  إلى  ذلك  وأرجع  العالم،  في  المستدامة  والتنمية 
قضايا  معالجة  في  المعايير  ازدواجية  من  يعاني  الذي  العالمي  النظام 
القصوى  لالستفادة  بقوة  السعي  إلى  المؤتمرين  معاليه  ودعا  الشعوب. 
كافة  في  البشرية  نتاج  واستثمار  العلمي،  التقدم  مجال  في  تحقق  مما 
والشراكة  والتنسيق  الدولي  التعاون  أهمية  على  مركزا  الحياة..  نواحي 
المدني. المجتمع  ومنظمات  والشعوب  والحكومات  الدول  بين   الحقيقية 
وأشار معاليه إلى التحديات في المنطقة )عملية السالم.. واألزمة السورية 
خاصة  الدولي-  المجتمع  التزام  ضرورة  على  وشدد  الكارثية(،  بتعقيداتها 
الفلسطينية،  القضية  إزاء  واإلنسانية  القانونية  بواجباته  األمن-  مجلس 

وحماية الشعب السوري.. وبسط األمن واالستقرار في العالم كله.

اختالل النظام العالمي وراء تحديات األمن والتنمية
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وتجارية  استثمارية  ندوة  قطر  غرفة  أقامت 
الدوحة  في  اإلكوادور  جمهورية  سفارة  عقدتها 
وعرض  المتاحة،  االستثمارية  بالفرص  للتعريف 
المناخ االستثماري لإلكوادور أمام رجال األعمال 
وسعادة  منهم  كبير  عدد  بحضور  القطريين، 
رئيس  نائب  الكواري  طوار  بن  محمد  السيد 
اإلكوادوري  الجانب  من  حضر  فيما  الغرفة، 
جمهورية  سفير  صعب  أبي  قبالن  السيد  سعادة 
اإلكوادور لدى الدولة، وعدد من أصحاب األعمال 
الشركات  من  عدد  عن  وممثلين  اإلكوادوريين 
بعض  عرض  الندوة  خالل  وتم  األكوادورية. 
األغذية  مجاالت  في  اإلكوادورية  المنتجات 

والفواكه  والخضراوات  والنباتات  والحلويات 
االستثمارية  الفرص  استعراض  تم  كما  والبن، 
طوار  بن  محمد  السيد  أشار  جانبه  من  المتاحة. 
واإلكوادور  قطر  بين  العالقات  أن  إلى  الكواري 
أيضا  العالقات  قوة  وبسبب  وأنها  ومتينة  قوية 
على  يوم  بعد  يوما  تتعزز  القيادة  مستوى  على 
بين  والتجارية  االقتصادية  العالقات  مستوى 
البلدين، الفتا  األعمال في  وبين أصحاب  البلدين 
إلى أن هنالك رغبة حقيقية لدى الطرفين لتعزيز 
وتطوير هذه العالقات بشكل أكبر في المستقبل 
من خالل بذل مجهود أكبر من قبل رجال األعمال 

من الجانبين.

متفرقــــــــات

الدولي  النقد  صندوق  من  بيانات  أظهرت 
عززت  وكازاخستان  وروسيا  قطر  أن  اليوم 

حيازاتها من الذهب في أكتوبر .
 29.1 إلى  طن   6.2 قطر  حيازات  وزادت 
بين  الفترة  أرقام  وعدلت  أكتوبر،   في  طن 
إلى  طن   6.8 بزيادة   2016 وأغسطس  مايو 
 40.4 روسيا  حيازات  وارتفعت  طن.   22.8
حين  في  أكتوبر  في  طن   1583.1 إلى  طن 
إلى  طن   3.4 كازاخستان  حيازات  زادت 
حيازات  انخفضت  المقابل  في  طن.   251.6
طن   56.8 إلى  أطنان  خمسة  نحو  األرجنتين 
وتراجعت حيازات تركيا 16.9 طن إلى 425.2 

طن في أكتوبر.

قطر تعزز حيازتها من الذهب

تحت الضوء

تقرير  نتائج  عن  والتجارة  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
لالقتصاد  التنافسية  اآلفاق  حول  أعدته  تحليلي 
القطري والقطاعات واألنشطة الواعدة فيه، والذي 
به  تضطلع  الذي  الدور  في  ملحوظا  تناميا  أظهر 
الوطنية،  الصادرات  دعم  في  الخدمية  األنشطة 
مدفوعات  وميزان  االقتصادي  النمو  يدعم  مما 
التقرير في  الخارجي. ويأتي هذا  العالم  الدولة مع 
اآلفاق  حول  الكلي  االقتصاد  نموذج  مشروع  إطار 
الوزارة  ومتابعة  القطري،  لالقتصاد  التنافسية 
فرص  على  والوقوف  الوطني،  االقتصاد  ألداء 
األنشطة  مختلف  تكتنف  التي  والتحديات  النجاح 
والقطاعات اإلنتاجية والخدمية في الدولة. وأوضح 
التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز 
والسياحة  النقل  خدمات  في  أساسي  بشكل 
السنوات  مدار  على  متسارعة  بوتيرة  تنامت  قد 
الخمس الماضية، حيث ارتفعت حصيلة المبيعات 
الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 
مليار   54.6 نحو  إلى   2010 العام  في  ريال  مليار 
نمو  متوسط  بمعدل  أي   ،2015 العام  في  ريال 
بلغ نحو 44.9 ٪ سنويا وبواقع 43.6 مليار ريال في 
5 سنوات.  وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم 
الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع 

النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات 
النقل  قطاع  صادرات  تضاعفت  حيث  الخدمية، 
الخمس  األعوام  خالل  مرات  أربع  من  بأكثر 
الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في العام 2010 
لعبت  وقد    .2015 العام  في  ريال  مليار   27 إلى 
األنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا 
حيث  الخدمية،  الوطنية  الصادرات  دعم  في 
وصلت الصادرات السياحية في العام 2015 إلى 
نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف 
مستوياتها المسجلة في العام 2010، حيث بلغت 
نحو  الخدمية  الصادرات  إجمالي  من  مساهمتها 
33.6 ٪ في العام 2015، فيما ساهمت األنشطة 
 ٪  17 بنحو  أي  المتبقية  بالنسبة  األخرى  الخدمية 
أن  التقرير  وبين  الخدمية.  الصادرات  إجمالي  من 
الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت 
في  الخدمية  القطاعات  ومكانة  أهمية  ارتفاع  إلى 
النقل  قطاعي  السيما  الوطنية  الصادرات  هيكل 
 4 نحو  من  مساهمتهما  ارتفعت  حيث  والسياحة 
في  والخدمية  السلعية  الصادرات  إجمالي  من   ٪
 ،2015 العام  في   ٪  16.2 نحو  إلى   2010 العام 
الخدمية وتنامي  مما يبشر بآفاق واعدة لألنشطة 

موقعها على خريطة الخدمات العالمية.

األكوادور تعرض فرصًا تجارية واستثمارية أمام المستثمرين

زيادة التنسيق بين الجهات 
المالية

 »THE WORLD FOLIO« قال موقع ذا وورلد فوليو
المتخصص في الشأن االقتصادي العالمي، أن 
إصالح الهياكل التنظيمية المالية في قطر شهد 
تحسينات على مدى السنوات العديدة الماضية، 
تبشر بدفع النمو المستقبلي لالقتصاد بالتوازي 
 .2030 الوطنية  قطر  رؤية  وآمال  أحالم  مع 
ويوفر التعاون المشترك بين الهيئات التنظيمية 
نموذج  الستعراض  منصة  الثالث  الرئيسية 
في  الجديدة  العالمية  االقتصادية  للفرص  دولي 
المنطقة. وتحتل االعتبارات العالمية واإلقليمية 
االقتصاد  لتنويع  الرامية،  التنمية  جهود  مقدمة 
القطاع  في  التقدم  آفاق  وتوسيع  القطري، 
الذي  المركزي،  قطر  مصرف  ويعد  المالي. 
الرئيسي  المنظم   ،1993 في  تأسيسه  جرى 
جنبا  ويعمل  الدولة  داخل  المالية  للمؤسسات 
للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  مع  جنب  إلى 
 QFMA وهيئة قطر لألسواق المالية )QFCRA(
إطار  لوجود  الالزمة  الضمانات  من  مزيد  لتوفير 
وصالبة  تقوية  إلى  يؤدي  فعالية  أكثر  تنظيمي 

القطاع المالي ككل. 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  رايان،  مايكل  ويقول 
مالي  نظام  »وجود  للمال:  قطر  مركز  تنظيم 
ومواجهة  اقتصاد.  لكل  األساس  وصلب  قوي 
الرؤية  متطلبات  تفرضها  التي  التحديات 
دوما  ظلت  والتي  والتركيز،  للنمو  االستثنائية 
تمثل قوة خاصة للجهات المسؤولة عن تنظيم 

األمور المالية في قطر  .

43 مليار ارتفاع الصادرات الخدمية
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غاز ونفط

قطر للبترول توقع اتفاقية  طويلة األجل لبيع الغاز المسال  
 تم التوقيع على اتفاقية بيع وشراء طويلة األجل لبيع 
الغاز الطبيعي المســــال بين شركـــــة »أوشن إل إن جي 

CELSE -  Ce ليميتد«، وشركـــة الطاقـــة البرازيليـــة
شركة  بين  مشترك  مشروع  وهي    ntrais Elétricas
ستقوم  االتفاق،  وبموجب   .Ebrasilو للطاقة   GG
وتسويق  إلدارة  أنشئت  التي  جي  إن  إل  أوشن  شركة 
الغاز  من  المستقبلية  العالمية  للبترول  قطر  محفظة 
 1.3 بتوريد  المنتج خارج دولة قطر،  المسال  الطبيعي 
لشركة  سنويا  المسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون 
ميناء  في  السفينة  خارج  التسليم  بنظام   CELSE
حيث   2020 عام  الشحنات  توريد  وسيبدأ  الوصول. 
سيريجيبي  دي  بورتو  مشروع  في  استخدامها  سيتم 
ومن  البرازيلية.  سيريجيبي  والية  في  الطاقة  لتوليد 
العضو  الكعبي،  شريدة  سعد  المهندس  عّبر  جهته 
المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن سعادته 

اتفاق  هو  »هذا  وقال:  الهامة،  االتفاقية  هذه  بتوقيع 
إن  إل  أوشن  لشركة  األول  األجل  طويل  والشراء  البيع 
للغاز  األول  المّورد  بموجبه  أيضا  أصبحت  والتي  جي 
طويل  عقد  بموجب  البرازيل  إلى  المسال  الطبيعي 
مكانتنا  تعزيز  نحو  جديدة  خطوة  يمثل  هذا  إن  األجل، 
العالم،  المسال في  الطبيعي  الغاز  الريادية في مجال 

ونحو توسيع تغطيتنا لجميع األسواق«.

تخفيض إنتاج »أوبك«

 نناقش مع  إيران والعراق تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية 
في إطار إتفاق أوسع نطاقًا، ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى 

. تفاهم مشترك 

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
 وزير الطاقة والصناعة

للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  توصلت 
إلى  فيينا  في  الماضي   نوفمبر  في  )اوبك( 
برميل  مليون   1.2 بـ  انتاجها  لخفض  اتفاق 
يوميا. مليون   32.5 حدود  في  ليصبح   يوميا 
بن  د.محمد  والصناعة  الطاقة  وزير  سعادة  وقال 
في  الحالي  أوبك  منظمة  ورئيس  السادة  صالح 
على  اتفقت  أوبك  “إن  فيينا:  في  صحفي  مؤتمر 
سقفها  ليصبح  يوميا  برميل  مليون   1.2« خفض 
االتفاق  أن  إلى  مشيرا  يوميا«  برميل  مليون   32.5
.2017 يناير  من  األول  في  التنفيذ  حيز   سيدخل 

بمعدل  إنتاجها  خفض  أوبك(،  في  العضو  غير  )الدولة  روسيا  »تعهدت  ذلك  موازاة  في  أنه  سعادته  واضاف 
 300 ألف برميل يوميا«، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل في أن تخفضها الدول النفطية من خارج أوبك. 
منظمة  اتفاق  أعقاب  في  القطرية  البورصة  انتعاش  المال  ألسواق  مراقبون  توقع  المقابل  وفي 
أسعار  سينعش  االتفاق  هذا  أن  أساس  على  االنتاج  تخفيض  على  »أوبك«  للنفط  المصدرة  الدول 
. القطرية  البورصة  ضمنها  ومن  الخليجية  األسواق  على  إيجابية  بظالل  وسيلقي  مجددًا   النفط 
ليحقق  خضراء  تحية  اليوم  لهذا  تداوالتها  في  القطرية  البورصة  أرسلت  التفاق  بالتوصل  التفاؤل  وقع  وعلى 
8 ٪ على وقع االتفاق على تخفيض  النفط  157.43 نقطة فيما قفزت أسعار  ارتفاعا بقيمة  المؤشر السعري 
االنتاج وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة 3.76 دوالر إلى 50.14 دوالر للبرميل متجها 

صوب تسجيل أكبر تغير يومي في تسعة أشهر.

المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير  قال 
تم  »إنه  الفالح:  عبدالعزيز  بن  خالد  السعودي 
البحر األحمر، وفي  للغاز في  اكتشاف عدة حقول 
بالمملكة  تتوفر  الذي  الوقت  في  تبوك  منطقة 
العديد من المعادن المتنوعة التي يمكن االستفادة 

منها في عدد من الصناعات المحلية والعالمية«.

اكتشاف عدة حقول للغاز في 
البحر األحمر 

تحت الضوء

“ناقالت” تعرض خبراتها 
البحرية بمعرض صنع في قطر

»ناقالت«  المحدودة  الغاز  لنقل  قطر  شركة  عرضت 
كبناء  بها  تقوم  التي  البحرية  الخدمات  بمجال  خبراتها 
فعاليات  في  مشاركتها  خالل  وذلك  السفن،  وإصالح 
معرض »صنع في قطر 2016« الذي اختتم فعالياته 

بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي.
المرة  هي  فهذه  »ناقالت«،  عن  صدر  لبيان  ووفقا 
قطرية  بحرية  نقل  شركة  فيها  تشارك  التي  األولى 
في هذا الحدث، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على 
التبادل  تعزيز  المحلية من خالل  الصناعة  تنمية قطاع 
التجاري بين دولة قطر واألسواق اإلقليمية المختلفة. 
وأوضح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي المدير 
العام لشركة »ناقالت«، أن معرض »صنع في قطر« 
نطاق  في  للترويج  للشركة  إستراتيجية  فرصة  يمثل 
البحرية،  الصناعة  عالم  المختلفة في  أوسع لخدماتها 
لتطوير  المعرض  هذا  خالل  من  تطلعها  عن  معربا 

عالقات أقوى في المنطقة .
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عقــــارات

حجم تداول العقارات في قطر يتجاوز المليار ريال

ارتفاع  شواغر العقارات التجارية

المكاتب  سوق  “إن  العقارية:  للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  قال 
المكتملة  المشاريع  من  متزايد  عدٍد  دخول  سيشهد  قطر  في 
معدالت  في  ارتفاٍع  إلى  يؤدي  ما  المقبلة،  الثالث  السنوات  خالل 
اإليجارات  قيم  انخفاض  على  سيؤثر  وهذا  الشاغرة،  العقارات 
من  الرغم  على  أنه  إلى  التقرير  وأشار  المكتبية”.  للمساحات 
المساحات  على  الطلب  أن  إال  المكتبية،  بالمساحات  الفائض 
ازدياد  في  مترا  و150(   100( مابين  تتراوح  التي  الصغيرة 
.)BUSINESS CENTER(بــ يعرف  ما  األعمال  مراكز  في   وخاصًة 
المكاتب  سوق  ارتكزت  الماضيين  العامين  خالل  أنه  إلى  مشيرا  
بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة 
وأضاف  الغربي.  الخليج  منطقة  في  للحكومة  تابعة  لمؤسساٍت 
واإلقبال  الطلب،  يفوق  اآلن  المكتبية  المساحات  المعروض في  أن 
انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. 
تدريجيًا في  المكاتب  المعروض من  نمو  يتناقص  أن  التقرير  وتوقع 
اإليجارات  أن  التقرير  وبين    .2017 المقبل  العام  من  الثالث  الربع 
الشهرية للمكاتب شهدت انخفاضا منذ بداية العام الحالي »2016«، 
وتراوحت قيمها بين »150 و200« ريال قطري للمتر المربع الواحد 
والمواصفات  الخدمات  حسب  وذلك  الغربي،  الخليج  منطقة  في 
العالية التي يقدمها كل مبنى. وأشار تقرير شركة األصمخ للمشاريع 
العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث 
القيم في التعامالت العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة 
 10 إلى   6« من  الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة  في  العقاري  التسجيل 
نوفمبر، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى 

قرابة »1.165« مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة 
العدل خالل الفترة من 13 - 17 نوفمبر الماضي، 384 مليونا و 441 ألفًا و 443 رياال 
بالبيع  المتداولة  العقارات  أن قائمة   ، اإلدارة  الصادرة عن  النشرة األسبوعية  .وذكرت 
متعدد  ومبنى  وعمارات  ومساكن  االستخدام  متعددة  منها  فضاء  أراض  شملت 

االستخدام.
والريان  والدوحة  والذخيرة  والخور  صالل  أم  بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 
والظعاين و الشمال والوكرة. الجدير بالذكر أن حجم تداول العقارات بلغ  مليارا و165 
الماضي.   نوفمبر   10 إلى   6 من  الفترة  خالل  وذلك  قطري،  ريال  ألف  و587  مليونا 
بالبيع  المتداولة  العقارات  قائمة  أن  اإلدارة،  عن  الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت 
تجاري  بعضها  ومباني  سكنية،  وعمارات  ومجمعات  ومباني  فضاء،  أراضي  شملت 
وآخر متعدد االستخدام.  وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صالل والخور والذخيرة 

والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

إزدان القابضة تدخل  قطاع السياحة والترفيه 

أعلنت مجموعة إزدان القابضة في مؤتمر صحفي موّسع عن تدشين شركة »إزدان وورلد« المتخصصة 
في مجال السياحة والترفيه، وحددت المجموعة إستراتيجية الشركة الحديثة في امتالك مشروعات 
التي  والمشاريع  األفكار  من  مزيد  إلى  المتطّلع  القطري  المجتمع  تخدم  متطورة  وترفيهية  سياحية 
وتنويع استثماراتها.  المجتمع  تجاه نهضة  بدورها  إيمانها  انطالقًا من  المتمّيز،  العالمي  الطابع   تأخذ 

وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن تعزيز حصتها في مشروع »ماجيكال فيستيفال فيللج« 
قطري. ريال  مليون   32 قرابة  موجوداتها  قيمة  إجمالي  البالغ  الشركة  مال  رأس  من   ٪  70  لتصبح 
المؤتمر  فعاليات  خالل  القابضة  إزدان  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  العبيدلي  محمد  علي  السيد  وأكد 
الصحفي المنعقد بفندق إزدان بالخليج الغربي أن الشركة بدأت تفعيل نشاطها باإلشراف على تشغيل 
على  قطر،  في  نوعها  من  األولى  الترفيهية  الوجهة  يعد  الذي  فيللج«  فيستيفال  »ماجيكال  مشروع 
مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع داخل نطاق الحي الثقافي »كتارا«، في إطار توسع المجموعة في القطاع 

الترفيهي وتعزيز السياحة والتسوق.
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فعاليات  المنصرم  للتنمية  قطر  بنك  اختتم 
الذي   ،2016 األعمال  لريادة  العالمي  األسبوع 
نظمه في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 
خالل الفترة من 13 – 17 نوفمبر الماضي. كما 
قدمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا رعايتها 
قدم  وقد  العام.  هذا  الفعالية  لهذه  الرسمية 
األعمال.  لرواد  مليارات   6 للتنمية  قطر  بنك 
عبد  السيد  صرح  الفعالية،  هذه  اختتام  وحول 
التنفيذي  الرئيس  خليفة،  آل  ناصر  بن  العزيز 
بحجم  سعدنا  »لقد  قائاًل:  للتنمية،  قطر  لبنك 
المشاركة التي شهدتها هذه الفعالية في دورتها 
قطر  بنك  رسالة  مع  ينسجم  ما  وهو  الثانية، 
الشركات  مساهمة  عملية  تطوير  في  للتنمية 
التنويع  جهود  ضمن  والمتوسطة  الصغيرة 

بما  الخدمات  كافة  توفير  االقتصادي من خالل 
لرواد  والتمويلية  االستشارية  الخدمات  يشمل 
والمتوّسطة  الصغيرة  والمؤسسات  األعمال 

تحت سقف واحد«.  

شئون مصرفية

محافظ  ثاني،  آل  سعود  بن  الله  عبد  الشيخ  سعادة  قال 
على  واإلشرافية  الرقابية  الهيئات  إن  المركزي،  قطر  مصرف 
الدولة،  في  المالية  واألسواق  واألنشطة  الخدمات  قطاع 
العمل  إستراتيجية  إطالق  من  االنتهاء  على  حاليًا  تعكف 
من  العديد  تحقيق  بعد  وذلك   ،2022  –2017 الجديدة  المالي 
.2016  -  2011 إستراتيجية  خالل  من  واإلنجازات   األهداف 
في  والمالي  المصرفي  العمل  مسيرة  أن  المركزي  محافظ  وأكد 
الماضية. السنوات  خالل  هامة  تطورات  شهدت  قطر  دولة 

العربية لتسليم  المصارف  اتحاد  جاء ذلك خالل احتفالية نظمها 
العام  سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، جائزة »محافظ 
المصرفية  للقيادات  االتحاد  يقدمها  جائزة  أعلى  وهي   »2016

البارزة على المستويين اإلقليمي والدولي.

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر 
الدوحة  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 
توصية  تقديم  قرر  قد  اإلدارة  مجلس  بأن 
للمساهمين  العادية  غير  العامة  للجمعية 
 2017 مارس  شهر  في  عقدها  المزمع 
للموافقة على زيادة رأس مال البنك خالل 
بنسبة   2017 العام  من  األول  النصف 
البنك  إستراتيجية  متطلبات  لتليبة   ٪  20
سوف  إنه  قال  كما  األعمال،  تطوير  في 
بعد  اإلصدار  هذا  تفاصيل  عن  اإلعالن  يتم 
وأخذ  الالزمة  الدراسات  إجراء  من  االنتهاء 

موافقة الجهات الرقابية ذات االختصاص، وفيما يلي نص القرار: قرر مجلس اإلدارة تقديم توصية 
للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة 
رأس مال البنك خالل النصف األول من العام 2017 بنسبة 20 ٪ من رأس المال الحالي المدفوع 
من خالل إصدار 51.674.450 سهمًا جديدًا تطرح على مساهمي بنك الدوحة، وتفويض مجلس 
إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصالحيات من أجل تنفيذ عملية اإلصدار وتحديد 
قيمة السهم وعالوة اإلصدار وأحقية المساهمين في االكتتاب ووقت وشروط اإلصدار، وذلك بعد 
الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة وأية جهات رسمية أخرى 

ذات اختصاص.  

إستراتيجية العمل المالي قريبًا

زيادة رأسمال بنك الدوحة »٪20«

أظهر تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي أن »المركزي« 
طرح سندات حكومية بقيمة ثالثة مليارات ريال )825 مليون 
دوالر( ،  وطرح المركزي سندات أجلها ثالث سنوات بقيمة 
1.5 مليار ريال بعائد 2.25 ٪، وسندات بقيمة مليار ريال ألجل 
250 مليون  2.75 ٪، وسندات بقيمة  خمس سنوات بفائدة 
سندات  جانب  إلى   ٪  3.25 بعائد  سنوات  سبع  ألجل  ريال 
 .٪  3.75 بعائد  سنوات  عشر  ألجل  ريال  مليون   250 بقيمة 
السندات  إلصدار  مماثلة  اإلصدار  هذا  على  الفائدة  وأسعار 
البنك  باع  عندما  أكتوبر  في  الحكومة  طرحته  الذي  السابق 

المركزي سندات بقيمة 1.5 مليار ريال.

»المركزي« 
يطرح سندات بـ »3« مليارات

تحت الضوء

قطر للتنمية قدم 6 مليارات لرواد األعمال

 شهدت الصرافة اإلسالمية تطورا ونجاحا متسارعا خالل األعوام 
الماضية، وأنه وفقا آلخر تقديرات صندوق النقد العربي للعام الجاري 

2016 فقد حققت أصولها أكثر من تريليون دوالر أميركي، كما يقدر عدد 
المؤسسات اإلسالمية بحوالي 700 مؤسسة منها 250 مؤسسة تعمل 

. في منطقة الخليج 

سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني
 محافظ مصرف قطر المركزي
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القى النظام الجديد لتأشيرات الدخول الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للسياحة مؤخرا 
ترحيبا واسعا من قبل المختصين بالقطاع السياحي ومشّغلي قطاعي الضيافة 

والتجزئة في البالد.

نظام جديد لتأشيرات 
الدخول لتعزيز السياحة

 أوليفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«

يكتســب تعزيــز القطــاع الســياحي وتســهيل الدخــول 
ــادة  ــى زي ــدة مــع ســعي البــالد إل ــة متزاي إلــى قطــر أهمي
2.93 ســائح فــي  الذيــن يدخلونهــا مــن  عــدد الســياح 
العــام 2015 إلــى 7- 10 مليــون ســائح ســنويا بحلــول 
العــام 2030 وذلــك علــى خلفيــة اســتعدادها الســتقبال 
عــدد هائــل مــن الــزوار لحضــور نهائيــات كأس العالــم 

لكــرة القــدم 2022. 
تأشــيرة  قوانيــن  فــي  الجديــدة  التغييــرات  وتتوافــق 
الدخــول مــع الحجــم المتوقــع لالســتثمارات فــي البنيــة 
التحتيــة الســياحية والبالغــة 40 - 45 مليــار ريــال حتــى 
الوطنيــة لقطــاع  2030 وســعي اإلســتراتيجية  العــام 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  أطلقتهــا  التــي  الســياحة 
لتعزيــز االســتثمارات فــي تطويــر المنتجــات الســياحية 

 والخدمات والفنادق والمنتجعات في البالد . 
وقــد أصــدرت الهيئــة العامــة للســياحة فــي شــهر أكتوبــر 
تقريرهــا حــول أداء قطــاع الســياحة فــي الربــع الثالــث 
مــن العــام الــذي أظهــر أنــه علــى الرغــم مــن ارتفــاع 
أعــداد الــزوار إلــى 780 ألفــًا فــي الربــع الثالــث مــن العــام، 
بزيــادة 35 ٪ مــن عــدد الــزوار المســجل فــي الربــع الثانــي 
والبالــغ 577374، إال أن مجمــوع عــدد الــزوار خــالل شــهر 
ســبتمبر بقــي أقــل منــه فــي الفتــرة مــن العــام الماضــي. 
ــى مــن العــام  فقــد زار قطــر فــي األشــهر التســعة األول
2015 حوالــي 2.25 مليــون زائــر فــي حيــن أن الفتــرة 
نفســها مــن هــذا العــام قــد ســجلت مــا مجموعــه 2.18 

 مليون زائر، أي بانخفاض نسبته 3 ٪. 
ذلــك  للســياحة  العامــة  الهيئــة  مســؤولو  قــارن  وقــد 
مــع النمــو الــذي شــهده قطــاع الســياحة بنســبة 8 ٪ 
ســنويا علــى أســاس ســنوي فــي نفــس الفتــرة مــن 
معظــم  أن  إلــى  الفتيــن  و2015،   2014 العاميــن 
فــي  كان   2016 العــام  فــي  حــدث  الــذي  االنكمــاش 
النصــف األول مــن العــام حيــث كان الهبــوط بنحــو 6 
٪. ومــن عوامــل هــذا االنخفــاض بــدء شــهر رمضــان 

الــزوار  عــدد  علــى  أّثــر  الــذي  مبكــرة  بصــورة  المبــارك 
فــي شــهر يونيــو، والتباطــؤ االقتصــادي فــي المنطقــة 

 الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة. 
األشــهر  فــي  انتعاشــا  تشــهد  قــد  الســياحة  أن  غيــر 
القوانيــن  مــن  سلســلة  بفضــل  المقبلــة  والســنوات 
الجديــدة المتعلقــة بتأشــيرات الدخــول التــي لــن تزيــد 
وإنمــا  فحســب  للــزوار  بالنســبة  قطــر  جاذبيــة  مــن 
ســتتيح للبــالد أيضــا االســتفادة بصــورة أفضــل مــن 
مكانــة الدوحــة المتزايــدة كمحطــة ترانزيــت رئيســية. 
فقــد أعلنــت وزارة الداخليــة والهيئــة العامــة للســياحة 
والخطــوط الجويــة القطريــة فــي مؤتمــر صحفــي أقيــم 
نظــام  إطــالق  عــن  الماضــي  أغســطس  شــهر  فــي 
ــن  ــذي م ــول وال ــيرات الدخ ــى تأش ــول عل ــريع للحص س
المتوقــع أن يصبــح جاهــزا بحلــول الربــع األول أو الثانــي 
النظــام  2017 حيــث ســيتم تنفيــذ هــذا  العــام  مــن 
الجديــد بالتعــاون مــع شــركة فــي إف إس غلوبــال، وهــي 

 المزود العالمي لخدمات التأشيرات. 
ــة  ــوط الجوي ــياحة والخط ــة للس ــة العام ــفت الهيئ وكش
القطريــة أيضــا أنهمــا ستســمحان لجميــع مســافري 
الترانزيــت علــى متــن رحــالت الخطــوط الجويــة القطريــة 
تأشــيرة  علــى  الحصــول  الدوحــة  فــي  تتوقــف  التــي 
ــر  ــض النظ ــك بغ ــام وذل ــة أي ــدة أربع ــة لم ــول مجاني دخ
عــن جنســية المســافرين وذلــك بهــدف تعزيــز مكانــة 
الجديــد  النظــام  دخــل  وقــد  ســياحية.  كوجهــة  قطــر 
لتأشــيرات الدخــول حيــز التنفيــذ فــي بدايــة نوفمبــر حيث 
يســتطيع المســافرون تقديــم طلــب الحصــول علــى 
تأشــيرة عبــور مباشــرة عــن طريــق مكتــب الخطــوط 
التقاريــر  وحســب  اإلنترنــت.  خــالل  مــن  أو  القطريــة 
الصحفيــة فإنــه عنــد الموافقــة علــى طلــب التأشــيرة 
فــإن تأشــيرة الدخــول لمــرة واحــدة هــذه تكــون صالحــة 
ــى  ــافرين عل ــجيع المس ــار تش ــي إط ــا. وف ــدة 90 يوم لم
التعــرف علــى المالمــح الســياحية التــي تزخــر بهــا مدينــة 

الدوحــة ، تمــت إعــادة هيكلــة أســعار رحــالت الخطــوط 
القطريــة بحيــث يســتطيع الــركاب التوقــف فــي الدوحــة 

 دون تكبد أية رسوم إضافية لتذاكر السفر. 
يتيــح  جديــد  إجــراء  عــن  ســبتمبر  فــي  أيضــا  وُأعلــن 
تأشــيرة  علــى  الحصــول  الســياحية  الســفن  لــركاب 
العبــور الجديــدة مــن خــالل االســتفادة مــن التكنولوجيــا 
الرحــالت  بيــن مشــغلي  الوثيــق  والتعــاون  المتطــورة 
تحتــوي  قائمــة  لتقديــم  األمــن  ومســؤولي  البحريــة 
وأفــراد  الــركاب  ســفر  جــوازات  تفاصيــل  علــى 
الجــوازات  موظفــي  إلــى  الســياحية  الســفن  طاقــم 
قطــر،  إلــى  الســفينة  وصــول  مــن  ســاعة   48 قبــل 
معلومــات  كافــة  معالجــة  للســلطات  يتيــح  ممــا 
رســو  قبــل  دخولهــم  تأشــيرات  وإصــدار  الــركاب 
مــن  المســافرون  يتمكــن  كــي  المينــاء  فــي  الســفن 
الستكشــافها. دقائــق  غضــون  فــي  الدوحــة   دخــول 
ومــن المؤمــل لهــذه القوانيــن الجديــدة أن تعطــي دفعــة 
ــة التــي مــن المتوقــع أن  مهمــة لقطــاع الســياحة البحري
تجلــب حوالــي 50 ألــف زائــر إلــى شــواطئ الدوحــة خــالل 
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قطر ذللت الصعاب 
لتصبح أكبر مزود للغاز 

حوار : كريم إمام

الحديث مع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية حديث مشوق وممتع ومليء بالقصص 
والحكايات التي تعكس خبرة وحياة طويلة مليئة بالنجاحات والعبر التي على األجيال الجديدة 

التعلم منها واستخالص ما يعينها على مواجهة الحاضر واستشراف المستقبل .

زاوية خاصــــة



الجبهات،  إنه رجل من طراز خاص حارب على جميع 
إلى  الرياضة  من  ابتداء  المجاالت  جميع  في  وخدم 
رئيس  نيابة  حتى  والداخلية،  مرورا بالمالية  الطاقة 
الشفافية،  هيئة  الى  وصل  أن  إلى  الوزراء  مجلس 
ليكرس  العملية  لرحلته  التتويج  مرحلة  مثلت  التي 
والرقابة. استقبلنا سعادته في مكتبه  الشفافية  مبدأ 
للطاقة  الدولية  العطية  حمد  بن  عبدالله  بمؤسسة 

والتنمية المستدامة فكان لنا معه هذا الحوار. 

تم  عندما  كانت  لي  بالنسبة  تحديا  المناصب  أكثر 
 ،1992 العام  من  سبتمبر  في  للطاقة  كوزير  تعييني 
للغاية  سيئا  النفط  أسواق  في  الوضع  كان  حيث 
ألف   350 حوالي  تنتج  قطر  وكانت  الوقت،  ذلك  في 
للغاز  إنتاج  أي  هناك  يكن  ولم  النفط،  من  برميل 
وكان  للغاية،  متدنية  النفط  أسعار  وكانت  المسال، 
المشاكل  من  العديد  الوقت  ذلك  في  الحكومة  أمام 
يكن  ولم  النفط،  أسعار  وانهيار  المالي  العجز  بسبب 
مشروعات،  أية  لبدء  الكافية  األموال  الحكومة  لدى 
بتصدير  حلمنا  نبني  كيف  هو  التحدي  كان  لذلك 
من  يمس  لم  والذي  الغاز  من  لدينا  الكبير  االحتياطي 

قبل. 

في ذلك الوقت لم يكن لدينا أسواق أو عمالء، و كانت 
مع  كبيرة  خطورة  وهنالك  جدا  عالية  اإلنتاج  تكلفة 
منخفضة  أسعار  وبالتالي  المنخفضة،  النفط  أسعار 
الغاز  تستهلك  األسواق  من  قليل  عدد  وكان  للغاز، 
في آسيا مثل اليابان، وكوريا، وتايوان، فكان هذا هو 
عمالء،  إيجاد  فقط  ليس  لي،  بالنسبة  األكبر  التحدي 
وإنما كيفية تمويل المشروع بأكمله في ظل األسعار 

المحدود.  وإنتاجنا 

اتخذها  التي  الخطوات  أولى  أن  إلى  سعادته  ويشير 
لم  خطوة  وهي  عمالء  إيجاد  كانت  الوقت  ذلك  في 
بعيدون  أننا  كما  بخيل،  سوق  ظل  في  سهلة  تكن 
وكان  المسال،  للغاز  التقليدية  السوق  عن  )جغرافيا( 
وماليزيا،  أندونيسا  هما  األساسيون  المصدرون 
مستهلك  كأكبر  اليابان  اخترنا  الوقت  ذلك  وفي 
وكما  المسافة،  بعد  ظل  في  إقناعها  وحاولنا  للغاز، 
سواء  بالمنطقة  واضطرابات  حروب  هنالك  كانت 
العراقي  الغزو  بعدها  أو  وإيران،  العراق  بين  الحرب 
األوضاع  حيال  جدا  قلقون  واليابانيون  للكويت. 
في  جاهزيتهم  ومدى  وأمنهم،  بالمصدرين  الخاصة 
إقناع  جدا  الصعب  من  فكان  االستمرارية،  ضمان 
في  اليابان  زرت  وقد  قطر،  من  الغاز  بشراء  اليابانيين 
ذلك الوقت عدة مرات ألظهر لهم ثقتنا ومصداقيتنا، 
وتحديدا  هناك  والشركات  اليابانيين  اكتسبنا  وأخيرا 
اليابان  في  البيع  يتم  ال  حيث   إليكتريك،  توبو  شركة 
شركات  مع  التعامل  يتم  وإنما  مباشرة،  للحكومة 
السوق  تمثل  كانت  والتي  اليابان  في  ضخمة 
المساندة  اليابان  في  البنوك  أحد  قرر  وقد  الضخمة، 
وتمويل المشروعات، وكنا نؤمن بأن أي نجاح نحققه 

ألسواق  مصراعيه  على  الباب  لنا  سيفتح  اليابان  في 
يزودهم  آمن  مصدر  عن  يبحثون  ألنهم  أخرى، 
ذلك  بعد  جاءت  وقد  ومتواصل،  دوري  بشكل  بالغاز 
الهند  مع  ونحاول  نتفاوض  كنا  كما  تايوان،  ثم  كوريا 

والصين. 
الغاز  في  أما  حر،  سوق  النفط   أن  العطية  ويوضح 
إلى  الفتا  األمد،  طويلة  عقود  إلى  حاجة  في  فإنك 
من  تتحوالن  كانتا  الوقت  ذلك  في  والصين  الهند  أن 
االقتصاد الزراعي الكالسيكي إلى االقتصاد الصناعي، 
سكان  ثلث  وحدهما  تمثالن  ضخمان  سوقان  وهما 
العالم، بالتالي ذهبت إلى الهند وقد كان تحديا كبيرا، 
ألن الهند في ذلك الوقت لم يسبق لها استيراد الغاز 
المسال، حيث كانت تعتمد أساسا وبشكل قوي على 
جدا،  عالية  هناك  التلوث  معدالت  تجد  لذا  الفحم، 
وفي بعض األحيان في المدن الكبيرة ال يتمكن الناس 
من التنفس. لذا حاولنا إقناعهم بأن الغاز هو الطريق 

األمثل للتقليل من التلوث وتنقية جودة الهواء.
تسوق  عندما  أنه  إلى  العطية  سعادة  يشير  وهنا 
وتولي  فقط  العرض  تقدم  فال  تتوقف،  ال  لشيء 
لهم ظهرك، وإنما عليك االستمرارية والمثابرة، وفي 
بضعة  إلى  تحتاج  األفكار  هذه  مثل  األحيان  بعض 

في  الهند  وّقعت  وأخيرا  يحدث،  ما  لفهم  سنوات 
العالم،  في  الغاز  توريد  عقود  أكبر  على   2003 العام 
طن  ماليين   8 حوالي  تصدير  على  االتفاق  نص  حيث 
طويلة  بعقود  الكبار  عمالئنا  ضمن  وأصبحت  للهند، 
جديدا  عقدا  وقعنا  عامين  أو  عام  حوالي  وبعد  األمد. 
لتصدير  الصين  مع  وقعنا  ثم  أيضا،  طن  ماليين   9 بـ 
مثل  أوروبية  دول  مع  وقعنا  وأيضا  طن،  ماليين   5
إسبانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة التي يصل معدل 
من   ٪  30 حوالي  إلى  القطري  الغاز  من  تستورده  ما 
االستهالك المحلي، وأيضا فرنسا وبولندا، باإلضافة 
كما  والفلبين،  تايالند،  مثل  أخرى  آسيوية  دول  إلى 
لتصدير  قطر  مع  كبير  عقد  على  باكستان  وقعت 
حوالي 4.5 مليون طن، وأيضا وقعنا عقود مع الكويت 
في  المسال  للغاز  منتج  أكبر  اليوم  ونحن  واإلمارات، 
العالم  في  المسال  للغاز  شركة  أكبر  وندير  العالم، 

وأيضا أكبر شركة لنقل الغاز في العالم.

للعالم  بالنسبة  للغاز  رئيسيا  مزودا  أصبحنا  اليوم 
وهذا كان التحدي األكبر لي وليس وجودي على رأس 
تغّير  كيف  كان  األكبر  فالتحدي  منظمة،  ألنها  األوبك 
المزودين  أحد  إلى  صغير،  مصّدر  من  الدولة  اقتصاد 
مجال  في  أيضا  وإنما  للغاز،  فقط  ليس  الرئيسيين 
أو  الزيوت  أو  الديزل  سواء  سوائل  إلى  الغاز  تحويل 
والسوائل  فالزيوت   ، الجودة  عالي  الطائرات  وقود 
بها  االنبعاثات  نسبة  تكون  الغاز  من  المستخرجة 

صفرا. 

للهيليوم   منتج  أكبر  وثاني  مصدر  أكبر  قطر  واليوم 
أصبحنا  أننا  كما  المتحدة،  الواليات  بعد  العالم  في 
كل  من  والبيتروكيماويات  األسمدة  منتجي  أكبر  من 
كل  بناء  من  وتمكنا  استطعنا  لقد  والميثانول.  األنواع 
ر  هذه الصناعات، وحّولنا الدولة إلى بلد صناعي مصدِّ
المنتجات  من  سلة  وخلقنا  المنتجات،  هذه  لكل 
كافة  في  نملكه  الذي  الغاز  احتياطي  من  لالستفادة 
المجاالت وبكافة الطرق، فنحن دائما نحاول الموازنة 
كيفية  وأيضا  والتصدير،  المحلي  االستهالك  بين  ما 
أن نكون العبين أساسيين في مجاالت مثل األسمدة 
منتجاتها  قطر  تصّدر  فاليوم  والبتروكيماويات. 
بكيفية  فقط  يتعلق  ال  فاألمر  بلدا،   95 من  أكثر  إلى 
الصناعات  في  منه  نستفيد  كيف  وإنما  الغاز،  تصدير 

التحويلية. 

الجيل  استخدام  يخص  فيما  سعادته  ويضيف 
بالغاز  تعمل  التي  تلك  سواء  السيارات  من  الجديد 
يتعلق  فيما  تحٍد  “هناك  العطية:  يقول  بالكهرباء  أو 
المواصالت  أجل  من  تستخدم  الطاقة  من  نوع  بأي 
بال  ننتجه  الذي  الديزل  المثال  سبيل  على  العامة، 
مع  صداقة  واألكثر  األخضر  الديزل  وهو  انبعاثات 
وقود”.  نوع  أي  من  أفضل  وهو  العالم،  في  البيئة 
لدينا  الطاقة  وقطاع  باالختيارات،  يتعلق  فاألمر 
ضمن  يجعلنا  ما  الغاز،  على   ٪  100 بنسبة  يعتمد 
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أؤمن بالتكنولوجيا 
وقد تغلبت خالل 
األعوام األربعين 

األخيرة  على 
الكثير من العقبات 
وأوجدت العديد من 
الحلول للمشاكل  

المعقدة التي 
تواجهنا في مجاالت 

النفط والغاز  
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والغاز  األمر،  هذا  في  العالم  حول  قليلة  بلدان 
بيئية  شروطا  نفرض  فإننا  وبالتالي  نظيفة،  طاقة 
نظيف  قطر  في  الجازولين  أن  كما  جدا،  صارمة 
ويضاهي  العالم  مستوى  على  األنواع  أجود  ومن 
انبعاثات.  نسبة  أقل  مع  أوروبا  في  نظيره   جودته 

مؤتمر  رأس  على  انتخابي  تم  "لقد  قائال:  ويستطرد 
وبالتالي   2011 العام  في  العالمي  المناخي  التغير 
التي  الرئيسية  البيئية  التحديات  جيدا  وأعي  أعرف 
المدن  بأن  وأؤمن  العالم،  حول  الكبرى  المدن  تواجه 
بالبيئة  يتعلق  فيما  أداء  المدن  أفضل  من  القطرية 
األدخنة  أو  للغازات  وجود  أي  ترى  فال  الهواء،  وجودة 
بيئية  أنظمة  التباعنا  وذلك  األخرى،  البلدان  في  كما 
المتعلقة  بالصناعات  يتعلق  فيما  الصرامة  في  غاية 
الناس،  بصحة  ونهتم  بالبيئة  نهتم  ونحن  بالطاقة، 
الرئيسية، وحتى في  التحديات  أحد أهم  الهواء  ونقاء 
شركة قطر للبترول لديهم العديد من محطات اختبار 
جودة الهواء، التي يتم مراجعتها يوميا. وبالتالي فإننا 
الهواء  مراعاة  بدون  صناعي  بلد  إلى  البلد  نحول  ال 

والبيئة وصحة الناس”.
واجهه  الذي  الحقيقي  التحدي  أن  على  العطية  ويؤكد 
خالل مسيرته في مجال الطاقة هو كيفية تغيير البلد 
المنتجات  إليه من تنوع في  إلى ما وصلت  والوصول 
والتنوع  العالم  حول  بالطاقة  تمدها  التي  والوجهات 
لقد  واالستثمار،  الصناعة  مجاالت  في  الكبير 
األلمونيوم  مجاالت  في  الالعبين  أهم  من  أصبحنا 
أن  إال  صغير،  بلد  أننا  من  فبالرغم  واليورانيوم، 

بصمتنا يمكن رؤيتها في كل مكان حول العالم. 

كل  أن  العطية  سعادة  يقول  للمستقبل  رؤيته  وحول 
وأحيانا  تصعد  أحيانا  التي  دورته  له  الحياة  في  شيء 
تهبط، فاالقتصاد حول العالم يعتمد على النمو وهو 
ثم  وقت  في  القمة  في  يكون  أن  يمكن  متذبذب  أمر 
ما  ودائما  طبيعي،  أمر  وهذا  آخر  وقت  في  القاع  في 
سيئة  وأياما  للمبيعات  جيدة  أياما  هناك  إن  نقول 
من  نذعر  أال  علينا  وبالتالي  والعكس،  للمشترين 
المرة  ليست  فهذه  وترتفع،  تهبط  التي  النفط  أسعار 
متعددة  حقب  في  قبل  من  ذلك  حدث  وإنما  األولى 
وفي  والتسعينيات،  والثمانينيات،  السبعينيات،  في 
الجمعة  مثل  مصطلحات  تسمع  وأميركا  أوروبا 
االقتصاد  فإن  وبالتالي  األسود،  السبت  أو  األسود 
العالمي ليس به توازن دائم، وإنما هو في حالة دائمة 

من الصعود والهبوط وهو أمر طبيعي. 

ألن  اليوم  النفط  أسعار  انخفاض  إن  العطية  ويرى 
الصعوبة  من  نوعا  تواجه  العالم  حول  االقتصاديات 
خاصة في الصين، والهند، وأوروبا، حيث بدأت األمور 
قدوم  عن  يتحدث  كان  فالجميع  بطيئا،  منحىا  تأخذ 
من  يعدان  اللذان  والهندي،  الصيني  االقتصاد  وبزوغ 
وخالل  وبالتالي  العالم،  في  الطاقة  مستهلكي  أهم 
االقتصاد  في  النمو  كان  األخيرة  العشرة  السنوات 
الصيني والهندي بمثابة المعجزة، ألنهما اقتصاديات 
الرئيسية  األسواق  بدأت  وقد  التصدير،  على  تعتمد 
التي تصدر لها خصوصا في الواليات المتحدة وأوروبا 
وبالتالي  هبوط،  مرحلة  في  تدخل  األوسط  والشرق 
أثر ذلك على الصين والهند بحيث أصبحتا أوتوماتيكيا 
عليها،  المعتاد  المعدالت  من  أقل  وقودا  تستهلكان 

  علينا أن نقوم 
بجهود في األبحاث 
المتعلقة بالطاقة 
الشمسية وكيفية 

االستفادة منها 
والتقليل من 

تكلفة توفيرها، 
والتكنولوجيا في 
هذا المجال هي 

الحل الذي سيقدم 
األجوبة 
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ما أوجد نوعا من الضغط على السوق، وكذلك ظهور 
في  النفط  من  المعروض  زاد  الذي  الصخري  النفط 
األسواق، وبالتالي أصبح هناك فائضا، فهذا الهبوط 
أمر سيأخذ بضعة سنوات. وأنا دائما ما كنت أقول إنه 
عندما كان سعر البرميل 100 - 110  دوالرات  لم يكن 
المستهلكين،  أو  للمنتجين  سواء  الجيد  باألمر  ذلك 
الصخري  النفط  ألن  البديل،  إيجاد  ساند  ذلك  إن  بل 
جدا،  عالية  استخراجه  وتكلفة  سنوات  منذ  مكتشف 
ولكنه كان ينتظر الفرصة للكشف عن نفسه، وعندما 
سعرا  ليس  السعر  هذا  إن  أقول  كنت  السعر  ارتفع 
سعر  إلى  تحتاج  القطاع  هذا  في  دائما  ألنه  صحيا. 
كمنتج  وأنت  وللمستهلك،  للمنِتج  بالنسبة  معقول 
من  أكثر  السعر  كان  فإذا  قوي  مستهلك  إلى  تحتاج 
الصعوبات  من  الكثير  سيواجه  المستهلك  فإن   110
وليسوا  أصحاء  عمالء  إلى  بحاجة  فأنت  لذا  المالية، 
بأخطاء  تقوم  الدول  من  العديد  ولألسف  ضعفاء. 
في هذا المجال منها على سبيل المثال بعض الدول 
وتقوم  مثال  الغاز  من  كبيرة  كميات  لديها  ليس  التي 
بعد ذلك وتستورده  لتأتي  وبأسعار مرتفعة  بتصديره 

مرة أخرى وبأسعار أغلى. 
أن  يمكنه  الطاقة  قطاع  إن  نقول  "دائما  ويستطرد: 
يمرض، أو أن يضعف، ولكنه ال يموت أبدا، فالسوق 
داعي  ال  أنه  للناس  دائما  أؤكد  لذا  دائما،  إليه  يحتاج 
تكونوا  وال  إنفاقكم  تكييف  حاولوا  والخوف،  للذعر 
فقط مستهلكين طوال الوقت، وال تصرفوا أموالكم 
سياساتكم  من  غّيروا  تحتاجونها،  ال  أشياء  على 
تشتروا  وال  المال  من  بعضا  ادخروا  اإلنفاقية، 
إليها،  تحتاجون  ال  التي  الثمن  باهظة  المنتجات 
السوق سيعود ولكنه سيأخذ بضع سنوات، لذا علينا 
معرفة كيفية إدارة األزمة وأن ال نكون جزءا من األزمة، 
وكيفية معايشة األزمة بهدوء وبيقين بهذه الدائرة التي 

تصعد وتهبط”.

ودعا العطية األجيال الجديدة لقراءة الماضي ومعرفة 
ما حدث ألن ذلك مدخل لتبيان وفهم الحاضر، ومن 
ثم استشراف المستقبل، نحن في قطر لدينا اقتصاد 
العالم،  كل  من  مطلوب  منتج  ولدينا  وثابت  قوي 
علينا  طبيعي  أمر  هذا  فإن  األسعار  تنخفض  وعندما 
علينا  ولكن  به،  العالم  إمداد  نوقف  ال  وأن  مسايرته، 
استهالكنا  ترشيد  كيفية  معرفة  الصعبة  األيام  في 
تعود  حتى  معه،  والتكيف  ذلك  مع  التعايش  وكيفية 
كل  مع  يحدث  ما  وهذا  لالرتفاع،  أخرى  مرة  العجلة 
بل  األشياء،  طبيعة  وهذه  العالم،  حول  االقتصادات 
ويبكي  أحيانا  يضحك  فاإلنسان  البشر  طبيعة  أنها 
الوقت  طوال  سعيدة  ليست  فالحياة  أخرى،  أحيانا 
يبقى  ال  االقتصاد  الدوام،  على  حزينة  أيضا  وليست 
على حال، وإنما هو في تحرك دائم ومستمر ما بين 

الصعود والهبوط. 
من  االستفادة  إلى  توجه  هناك  كان  إذا  ما  وحول 
به،  أمر ال يوصي  النووية يقول سعادته: “إنه  الطاقة 
للطاقة  وآمنا  نظيفا  مصدرا  تمتلك  قطر  أن  حيث 

االستفادة  يمكننا  فاليوم  الشمسية،  الطاقة  وهي 
العام،  11 شهرا في  من شمس ساطعة على مدى 
الطاقة  من  لالستفادة  جديدة  طرقا  ن  نؤمِّ أن  وعلينا 
مصادر  النهاية  في  هي  التي  والغاز،  النفط  عن  بعيدا 
عام،  مائة  من  أكثر  بعد  ولو  حتى  وستنتهي  ناضبة 
ولكنه  ولك،  لي  بالنسبة  كبيرا  يكون  ربما  رقم  وهو 
دائما  علينا  لذلك  قصير،  القادمة  لألجيال  بالنسبة 
ومنذ اليوم ومنذ غدا التفكير في كيفية توفير مصادر 
لنا،  المناسبة  البديلة  الطاقة  مصادر  هي  وما  بديلة، 

وأعتقد أن الجواب هو الطاقة الشمسية. 
األبحاث  في  بجهود  نقوم  أن  علينا  بأنه  أؤمن  أنا 
منها  االستفادة  وكيفية  الشمسية  بالطاقة  المتعلقة 
هذا  في  والتكنولوجيا  توفيرها،  تكلفة  من  والتقليل 
كافة  على  األجوبة  سيقدم  الذي  الحل  هي  المجال 
وقد  بالتكنولوجيا  المؤمنين  من  وأنا  األسئلة،  هذه 
تغلبت  كيف  األخيرة  األربعين  األعوام  خالل  شهدت 
أوجدت  وكيف  العقبات  من  الكثير  على  التكنولوجيا 
تواجهنا  التي  المعقدة  للمشاكل  الحلول  من  العديد 
هناك  ليس  رأيي  ففي  والغاز.  النفط  مجاالت  في 
هذا  في  والمخاطرة  النووي  الخيار  إلى  للذهاب  داع 
األمر،  هذا  في  نظرتها  لها  دولة  كل  وبالطبع  الشأن. 
هي  الشمسية  الطاقة  بأن  أؤمن  شخصيا  ولكني 

الخيار األمثل لنا. 

بالعديد  قمنا  للطاقة  وزيرا  كان  عندما  أنه  إلى  ولفت 
وعدد  قطر  مؤسسة  مع  والبحوث  المشاريع  من 
واآلن  اإلطار،  هذا  في  الدولية  المؤسسات  من 
في  بدأت  الشمسية  الطاقة  لتقنيات  قطر  شركة 
لقد  الشمسية،  الطاقة  إلنتاج  مشروع  أول  بناء 
تضم  حيث  االتجاه،  هذا  في  المضي  بالفعل  بدأنا 
ملكيتها  تعود  قابضة  شركة  وهي  سولر  قطر 
خاللها  من  تهدف  التي  قطر  مؤسسة  إلى  بالكامل 
الشمسية  التكنولوجيا  مجال  في  االستثمار  إلى 
الطاقة  مجال  في  لألبحاث  الحديثة  والتطبيقات 
 الشمسية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

لبدء  اإلطار  هذا  في  الجهود  من  العديد  وضعنا  وقد 
لألجيال  مستدامة  طاقة  وتأمين  الخطوات  هذه 

القادمة من خالل الطاقة الشمسية. 

قدوة  يعتبرها  التي  الشخصية  عن  سألناه  وعندما 
الشيخ  الوالد  األمير  أبدا  أنسى  "لن  قائال:  أجاب  له 
وزيرا  اختارني  الذي  هو  ألنه  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
للطاقة، هو الذي منحني الدعم الكامل والذي بدونه 
لما استطعت تحقيق أي شيء، لذا فإنني دائما أؤمن 
بأنه مصدر إلهامي، فهو من اكتشفني ومنحني الثقة 
وبقيادته،  بشخصه  مفتون  أنا  الكاملة.  والمساندة 
أجمع،  العالم  في  الوجود  نادر  وقائد  إنسان  فهو 
فعندما وصل إلى سدة الحكم في العام 1995 كانت 
في  النفط  أسعار  كانت  اإلفالس،  وشك  على  قطر 
جيد،  بشكل  يدار  يكن  لم  واالقتصاد  االنخفاض  غاية 
قطر  أصبحت  معدودة  سنوات  وخالل  قيادته  وتحت 

أغنى دولة في العالم، إنها معجزة لم تحدث من قبل 
في أي مكان آخر. 

قطر  في  التعليم  مستوى  إلى  تنظر  عندما  وأضاف 
المرتبة  في  األخيرة  اإلحصائيات  وحسب  أنه  تجد 
قطر  االستدامة  وفي  العالم،  مستوى  على  الرابعة 
حققنا  لقد  العالم،  في  تصنيفا  البلدان  أفضل  من 
والتعليم  واالستدامة  النمو  في  قياسية  أرقاما 
وحتى  والطيران،  واالتصاالت،  األصول،  وتحقيق 
في  المطارات  أفضل  أحد  أصبح  الدولي  حمد  مطار 
وبين  مرتين،  خطابه  في  ترامب  دونالد  ذكره  العالم، 
عندما  فيه  المقدمة  الخدمات  من  اندهش  كيف 
قد  الصغيرة  البلدان  بأن  نؤمن  فإننا  لذا  قطر.  زار 
والنموذج  القطري  فالنموذج  المعجزات.  تحقق 
في  ليست  المسألة  بأن  يوضحان  السنغافوري 
هو  الدافع  وإنما  البلد،  حجم  في  وال  السكان  عدد 
الغاز  تملك  التي  الوحيد  البلد  لسنا  ونحن  األساس، 
لديها  العالم  حول  البلدان  من  العديد  فهناك  والنفط 
الثروة هو  إدارة هذه  ولكن كيفية  منا،  أكثر  غاز ونفط 
متطورا  تكون  بأن  ليس  فالخطأ  الفارق.  يصنع  الذي 
وناميا بعد أن كنت غير متطور وغير نامي، أو أن تكون 
بأن  العكس  الخطأ هو  وإنما  أن كنت فقيرا،  بعد  غنيا 
تكون فقيرا بعد أن كنت غنيا وأن تكون غير نامي بعد 
أن كنت ناميا. المشكلة هي في كيفية إدارة االقتصاد 
في  وقع  العربي  العالم  ولألسف  األفضل،  واختيار 
العديد من األخطاء في هذا اإلطار، فدائما ما نقع في 
خطأ األنا، وعندما أصبحت وزيرا ال يمكنني القول بأني 
بنيت كل شيء وحدي، ولكني شاركت مع فريق عمل 
كنت  ومهما  النجاح،  هذا  تحقيق  في  ومتكامل  جيد 
جيدا فإنك ال تستطيع تحقيق كل شيء وحدك، ولكن 
يجب أن تكون لديك إدارة وفريق جيد ليدعمك وال بد 
والنزاهة،  الشفافية  أهمها  شروط  فيه  تتوافر  أن 
للنهوض  بلد  أي  تحتاجها  التي  الوصفة  هي  فهذه 

والتقدم. 
في  االستثمار  بضرورة  "أؤمن  قائال:  وأضاف 
من  العديد  نرى  ولألسف  المباني،  في  وليس  البشر 
إليها مرة أخرى،  الكوادر وال تعود  التي تتركها  البلدان 
ويتتطلب  للغاية  مكلف  البشر  في  واالستثمار 

سنوات”. 
الذين  للشباب  بنصيحة  العطية  تقدم  النهاية  وفي 
يودون خوض والدخول في مجال النفط والغاز قائال: 
من  العديد  هناك  وأن  للجميع  مفتوح  مجال  "إنه 
الفرص التدريبية المتاحة لمن يرغب، إضافة إلى منح 
على  الحصول  بعد  الجنسين  من  للمواطنين  دراسية 
للبترول  قطر  خالل  من  وإرسالهم  الثانوية  شهادة 
إلى أفضل الجامعات في العالم سواء داخل قطر أو 
أحد أقوى  الفرص متاحة وأن  أن  خارجها، مركزا على 
فإن  وبالتالي  الطاقة،  قطاع  هو  قطر  في  القطاعات 
هناك العديد من اإلمكانيات والتدريب”. مشددا على 
أن التعليم األفضل سيبني جسورا قوية ويخرج قادة 

أكفاء يحتاجهم الوطن في المستقبل. 

زاوية خاصــــة
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لطالمـا كانـت قطـر من أشـد الـدول تأييدا التفاقية األمـم المتحدة اإلطارية بشـأن تغير 
المنـاخ منـذ ظهـور هـذه االتفاقيـة إلـى حيـز الوجـود. فقـد وضعـت البـالد دائمـا ثقلهـا 
لتأييـد الجهـود المبذولـة للحـد مـن تغيـرات المنـاخ، ابتـداء مـن تصديقهـا علـى االتفاقيـة 
اإلطاريـة فـي العـام 1996، مـرورا ببروتوكول كيوتو في العـام 2005، وانتهاء بالتوقيع 

علـى اتفـاق باريـس فـي هـذا العام. 

قطر والنقاش
حــــــول المنـــــــاخ

حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي فــي المغرب فــي ثاني مشــاركة له في مؤتمــرات التغيــر المناخي. 

وقــد تحــدث ســموه بوضــوح عــن التزام دولــة قطر بالعمــل المناخــي على أعلى المســتويات.
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ســنوات  عشــر  منــذ  العمليــة  هــذه  فــي  المــري 
التغيــر  إلدارة  مديــرا  تعيينــه  قبــل  حتــى  اآلن،  حتــى 
.2014 العــام  فــي  تشــكلت  التــي   المناخــي 

وعلــى الرغــم مــن أن جميــع دول الخليــج كانــت ممثلــة 
فــي المؤتمــر ككيــان واحــد، إال أن مجلــس التعــاون 
أنــه  غيــر  واحــد.  كتكتــل  يتفــاوض  لــم  الخليجــي 
يوجــد فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مجموعــة 
ــى  ــي تتول ــة الت ــر المناخــي ترأســها الدول نشــطة للتغي
رئاســة المجلــس. وعــن ذلــك يقــول المــري : »لقــد 
نشــرنا  المؤتمــر  قبــل  مواقفنــا  وناقشــنا  التقينــا 
بالفعــل بعــض نقــاط اإلطــار العــام إلســتراتيجيات 
التكيــف فــي الخليــج العربــي. لكــن قطــر نشــطة جــدا 
داخــل المجموعــة العربيــة، والعديــد مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي هــي عضــو فــي مجموعــة الــدول 
الناميــة ذات التفكيــر المتماثــل )LMDC(  ومجموعــة 
الــدول الـــ77 والصيــن. ونحــن ال نعمــل بصــورة فرديــة 
لكــن لدينــا بعــض المواقــف والمصالــح المنفصلــة 
التــي يتــم اســتيعابها دائمــا مــن خــالل التجمعــات.  
وبهــذه الطريقــة فإننــا نبــذل قصــارى جهدنــا لدعــم 
واالجتماعيــة  البيئيــة  بالمصالــح  المتعلقــة  األفــكار 

واالقتصاديــة لدولــة قطــر«.

وقــد جلــس المــري معنــا خــالل الســاعات األخيــرة مــن 
ــا عــن توقعاتــه بشــأن مؤتمــر  ــام القمــة متحدث آخــر أي
األطــراف للتغيــر المناخــي )COP22( فقــال: »نريــد 
أن نضــع قواعــد لتنفيــذ اتفــاق باريــس وأن نــرى مزيــدا 
نــرى  أن  أيضــا  ونريــد  االتفــاق.  لهــذا  التفعيــل  مــن 
مصالحنــا كــدول ناميــة تنعكــس علــى االتفــاق. إنهــا 

خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح أن تكــون لدينــا أهــداف 
لكننــا  األعلــى،  إلــى  األســفل  مــن  وطنيــا  مدفوعــة 
نحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم مــن الــدول المتقدمــة 
التكنولوجيــا«.  ونقــل  القــدرات  بنــاء  مجــاالت  فــي 
ــة  وبحســب المــري فقــد وّقعــت قطــر بالفعــل اتفاقي
خــالل  عليهــا  التصديــق  يتــم  وســوف  باريــس، 
مجلــس  عليهــا  يوافــق  حالمــا  المقبلــة  األســابيع 

رســميا. الشــورى 

وطنيــا  المحــددة  قطــر  لمســاهمات  بالنســبة  وأمــا 
فعليــة  أهدافــا  فســتصبح  المنــاخ   تغيــر  بشــأن 
اتفــاق  علــى  التصديــق  يتــم  أن  بمجــرد  وطنيــة 
االقتصــادي  التنويــع  أهــداف  تبّيــن  التــي  باريــس 
والتكيــف مــع التغيــر المناخــي. وكشــف المــري أنــه 
قــد تــم التوصــل إلــى ذلــك مــن خــالل ورشــة عمــل 
تشــاورية ضمــت أصحــاب المصلحــة إلشــراك جميــع 
األطــراف وتوعيتهــا. وقــد كانــت هنالــك أيضــا درجــة 
الخليجــي  التعــاون  مــع دول مجلــس  التنســيق  مــن 
الجوهــر  يشــكل  االقتصــادي  التنويــع  ألن  األخــرى 
الوطنيــة.  تنميتهــا  خطــط  لجميــع  اإلســتراتيجي 
األمــم  اتفاقيــة  مــع  عملنــا  »لقــد  قائــال:  واســتطرد 
المتحــدة اإلطاريــة التــي قامــت برعايــة ورشــة عمــل 
لتطويــر المســاهمات المحــددة وطنيــا بشــأن تغيــر 
مــن  استشــاريين  بمشــاركة  الخليــج  فــي  المنــاخ 
مركــز الجنــوب«. لكــن خالفــا للمســاهمات المحــددة 
وطنيــا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
فــإن  المثــال،  ســبيل  علــى  الســعودية،  العربيــة 
تحــدد  ال  قطــر  لدولــة  بالنســبة  المســاهمات  هــذه 

سعـــــــادة  عبــد الهـــــــادي ناصـــــر المـــــــري، مديــــــر إدارة التغيــــــر المناخــي بــوزارة البلديــة والبيئـــة، وحضــور قــوي لقطــــــر أثنــــــاء مؤتمــــــر 

 )COP22( المناخــي  للتغيــر  األطــراف 

البلديــة  بــوزارة  المناخــي  التغيــر  إدارة  مديــر  ويقــود 
ــد الهــادي ناصــر المــري، كل هــذا العمــل  والبيئــة، عب
الدبلوماســي. تتحــدث قطــر اليــوم إليــه فــي المغــرب 
 )COP22( المناخــي  للتغيــر  األطــراف  أثنــاء مؤتمــر 

ــاخ. ــر المن ــى تغي ــة إل ــرة المحلي ــول النظ ح
قــد  قطــر،  بــه  تنعــم  الــذي  النســبي  للتــرف  نظــرا 
يصعــب علــى البــالد فــي بعــض األحيــان أن تشــعر 
بعواقــب التغيــرات المناخيــة. لكــن الحقيقــة القاســية 
أيضــا  تتأثــر  هــذه  الصغيــرة  الجزيــرة  شــبه  أن  هــي 
فــي  شــح  مــن  تعانــي  فهــي  المناخيــة،  بالتغيــرات 
الميــاه الصالحــة للشــرب وقلــة المــواد الغذائيــة، كمــا 
أن متوســط   هطــول األمطــار الســنوي فيهــا ال يتجاوز 
82 ملــم. فــإذا ارتفعــت معــدالت درجــات الحــرارة 
بســبب  رطوبتهــا  ستخســر  ر  ـ ـ قط فــي  التربــة  فــإن 
معــدالت  ترتفــع  ــم  ل ن  إ البــالد  فــي  الميــاه  نقــص 
صحــر  ت ل ا ة  بزيــاد يتســبب  ممــا  األمطــار،  ســقوط 
د  ـ ـ م ت ع ت البــالد  كانــت  ولمــا  المائيــة.  واالحتياجــات 
علــى تحليــة الميــاه التــي تحتــاج إلــى كميــات كبيــرة 
ســيزداد،  للطاقــة  اســتهالكها  فــإن  الطاقــة،  مــن 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــاز ثان ــات غ ــل فــإن انبعاث وبالمقاب
ســتزداد أيضــا. وبالتالــي فــإن ارتفــاع درجــات الحــرارة 
نوعيــة  ســوء  مشــاكل  بتفاقــم  أيضــا  سيتســبب 
 الهــواء، ممــا ســيؤثر ســلبيا علــى صحــة اإلنســان.

وقطــر، إضافــة إلــى دولتيــن خليجيتيــن أخريتيــن همــا 
الكويــت والبحريــن، معرضــة لخطــر ارتفــاع مســتوى 
ــذي مــن شــأنه أن يغمــر 18.2 ٪ مــن  ســطح البحــر ال
ــطح  ــتوى س ــاع مس ــال ارتف ــي ح ــا ف ــاحة أراضيه مس
5 أمتــار، ممــا ســيؤثر ســلبا علــى  البحــر بأقــل مــن 
96 ٪ منهــم فــي المناطــق  الذيــن يعيــش  الســكان 
الســاحلية. ولمــا كانــت ســواحل قطــر ضحلــة، فــإن 
كان طفيفــا  الحــرارة مهمــا  درجــات  فــي  ارتفــاع  أي 
علــى  عــالوة  كبيــرة.  تأثيــرات  عنــه  ينجــم  أن  يمكــن 
ذلــك، فــإن مــن شــأن التغيــرات المناخيــة أن تتســبب 
والدالفيــن  الحيتــان  مثــل  األنــواع  بعــض  بانقــراض 
الشــعاب  ابيضــاض  إلــى  إضافــة  والســالحف، 
مــدى  يبيــن  الــذي  لألطلــس  ووفقــا  المرجانيــة. 
عــن  والصــادر  قطــر  فــي  البحريــة  البيئــة  حساســية 
ــعاب  ــرم والش ــجار الق ــإن أش ــة ف ــة والبيئ وزارة البلدي
النظــم  مــن  هــي  البحريــة  واألعشــاب  المرجانيــة 
اإليكولوجيــة األكثــر حساســية التــي يمكــن أن تتأثــر 
ســلبا بتغيــر المنــاخ، كمــا يمكــن ألنمــاط هجــرة بعــض 
أيضــا. تتغيــر  أن  األخــرى  البحريــة  واألنــواع   الطيــور 

أن  يمكــن  قطــر  فــإن  العوامــل  تلــك  لــكل  ونتيجــة 
مــن  التخفيــف  فــي  الــدول  مــن  كغيرهــا  تشــارك 
الحفــاظ  مــع  المناخيــة  للتغييــرات  الســلبي  األثــر 
لهــذا  واالجتماعيــة.  االقتصاديــة  مصالحهــا  علــى 
المفاوضــات  مائــدة  علــى  دورنــا  فــإن  الســبب 
عــدم  وينبغــي  والقيمــة،  األهميــة  بالــغ  أمــر  هــو 
ناصــر  الهــادي  عبــد  شــارك  وقــد  بــه.  االســتهانة 
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زاوية خاصــــة

أو  االنبعاثــات  خفــض  حــول  ملموســة  أهــداف  أي 
 توليــد الطاقــة مــن خــالل مصــادر الطاقــة المتجــددة.
الخطــوة  ســتكون  النقطــة  تلــك  أن  المــري  وأكــد 
التاليــة وأنــه ســيتم التوســع فــي مســاهمات قطــر 
المحــددة وطنيــًا بشــأن تغيــر المنــاخ لتشــمل أمــورا 
مضيفــا:  المشــاريع،  نحــو  وتوجهــا  تفصيــال  أكثــر 
قطــر  رؤيــة  مــع  ذلــك  مواءمــة  علــى  نعمــل  »إننــا 
فعلــى  اآلخــر.  منهمــا  كل  يكّمــل  بحيــث   ،2030
المــدى القصيــر، ســيتم تطويــر إســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة 2017 - 2022 مــع أخــذ اتفــاق باريــس بعيــن 
ــاخ  ــة المن ــة بشــأن حماي ــار. ونحــن جــادون للغاي االعتب
ــة  ــي منطق ــال ف ــذا المج ــي ه ــون روادا ف ــد أن نك ونري

المنطقــة.  وفــي  الخليــج 

البيئــة  أن  علــى  بوضــوح  تنــص  الوطنيــة  فرؤيتنــا 
ــع. وقطــر هــي إحــدى  هــي واحــدة مــن ركائزهــا األرب
لديهــا  التــي  المنطقــة  فــي  جــدا  القليلــة  الــدول 
فــي  لكننــا  المناخيــة.  بالتغيــرات  متخصصــة  إدارة 
شــيء  أي  فــي  نتســرع  أن  نريــد  ال  نفســه  الوقــت 
العواقــب  دراســة  دون  أو  الجميــع  إشــراك  دون 
االســتجابة  لتدابيــر  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
للتغيــرات المناخيــة. فاقتصادنــا الــذي يعتمــد علــى 
الحساســية  أساســية هــو شــديد  الطاقــة كســلعة 
نحــن  لــذا  السياســات.  هــذه  تجــاه  خــاص  بوجــه 
جــادون ونريــد أن نخطــو إلــى األمــام مــع األطــراف 
واقعيــون«. أيضــا  لكننــا  االتفاقيــة،  فــي   األخــرى 

ومضــى قائــال: »سنســمع فــي العــام المقبــل المزيــد 

مــن األخبــار حــول خطــط عملنــا بشــأن المنــاخ بعــد 
األول  الربــع  فــي  المصلحــة  أصحــاب  مــع  التشــاور 
مــن العــام 2017. بعــد ذلــك ســنمضي قدمــا فــي 
تغيــر  بشــأن  وطنيــا  المحــددة  مســاهماتنا  تطويــر 
األمــم  اتفاقيــة  فــي  زمالئنــا  مــن  بدعــم  المنــاخ 
البيئــة  وزارة  أن  المــري  وأكــد  اإلطاريــة«.  المتحــدة 
تركيبــة  ومــا  العمليــة،  هــذه  فــي  لوحدهــا  ليســت 
ــل علــى  الوفــد القطــري فــي مؤتمــر األطــراف إال دلي
وزارة  بصفتنــا  هنــا  لســنا  »نحــن  وأضــاف:  ذلــك. 
كمجموعــة  أيضــا  وإنمــا  فحســب،  والبيئــة  البلديــة 
الخــاص،  القطــاع  مــن  الشــركاء  مختلــف  تمثــل 
والمؤسســات األكاديميــة وشــبه الحكوميــة. فعلــى 
ــا مــن جامعــة قطــر،  ــل هن ــا ممث ــال، لدين ســبيل المث
وإدارة األرصــاد الجويــة، وكهرمــاء، وقطــر للبتــرول، 

الــخ.  المدنــي،  للطيــران  العامــة  والهيئــة 
ــى الدوحــة، ســتكون هــذه األطــراف  وعندمــا نعــود إل
يــدل  أيضــا جــزءا مــن إســتراتيجيتنا. وهــذا  نفســها 
نعالــج  أن  خاللهــا  مــن  نعتــزم  التــي  الطريقــة  علــى 
قضيــة المنــاخ - بطريقــة شــفافة تمامــا وبدعــم مــن 

شــركائنا«.

وُيعتبــر تمويــل قضايــا المنــاخ علــى الــدوام موضوعــا 
يــدرك  والمــري  المؤتمــرات،  خــالل  للجــدل  مثيــرا 
ذلــك ألنــه عضــو فــي مجلــس إدارة صنــدوق التكيــف 
منــذ ثــالث ســنوات. غيــر أن حالــة الصنــدوق ليســت 
يــرام علــى الرغــم مــن أهميــة اســتمراره  علــى مــا 
إلــى مــا بعــد اتفاقيــة كيوتــو. وبهــذا الصــدد يقــول: 
المباشــر  الوصــول  نهــج  نبقــي  أن  المهــم  »مــن 

غيــر  الحيــاة.  قيــد  علــى  التكيــف  صنــدوق  إلــى 
المشــاريع  مــن  الكثيــر  يؤخــر  اآلن  نشــهده  مــا  أن 
ــة.  ــر واضح ــا غي ــة تمويله ــل طريق ــتقبلية ويجع المس
ــدول  ــاج ال ــوف تحت ــة، فس ــة بطيئ ــت العملي ــإذا كان ف
 الناميــة إلــى وقــت أطــول لتنفيــذ تدابيــر التكيــف«.
أن  يمكنهــا  فإنــه  ناميــا  بلــدا  قطــر  لكــون  ونظــرا 
تســتفيد مــن تلــك األمــوال، والســيما إذا أخذنــا بعيــن 
االعتبــار كــون التكيــف هــو األولويــة بالنســبة لدولــة 
مــع  نفســه  الوقــت  فــي  تعمــل  قطــر  لكــن  قطــر. 
اإلنمائــي  المتحــدة  لبرنامــج األمــم  برامــج مشــابهة 
قدراتهــا  بنــاء  أجــل  مــن  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج 
والحصــول علــى الدعــم التكنولوجــي خــارج االتفاقيــة 

اإلطاريــة. 

وأردف قائــال: »فــي بعــض األحيــان ال ُتعطــى هــذه 
الجوانــب أهميــة الجانــب المالــي. لكــن قطــر تعتبــر 
كل  مــن  الرغــم  علــى  ألنــه  جــدا  مهمــا  األمــر  ذلــك 
العمــل الــذي نقــوم بــه فــي مجــال التخفيــف والتكيــف 
فــإن التكنولوجيــا تحــد مــن طموحاتنــا. وعلــى الجانــب 
البيئــي، نركــز كثيــرا علــى تكنولوجيــا مكافحــة التلــوث 
دعــم  إلــى  بحاجــة  زلنــا  فمــا  الحالــي.  األداء  وتعزيــز 
ناحيــة  مــن  التكنولوجيــا  لدفــع  والتطويــر  البحــث 
ــا  ــب ظروفن ــا يناس ــة بم ــات، وخاص ــم باالنبعاث التحك
االبتــكارات  وهــذه  والقاحلــة.  القاســية  المناخيــة 
موجــودة لكنهــا بحاجــة إلــى التســويق التجــاري فــي 
التكنولوجيــا  يشــمل  وهــذا  ممكــن.  وقــت  أقــرب 
مثــل  التطبيقيــة  التكنولوجيــا  حتــى  أنواعهــا  بجميــع 

األزرق«. الكربــون 



22
ديسمرب 2016 

حصيلة العام 
2016

عندما نشرت قطر اليوم حصيلة العام 2015، كنا نأمل أن يتمكن زعماء 
العالم في العام 2016 من إيجاد اإلجابات لمواجهة شر اإلرهاب الذي أصاب 
العالم، وأن تكون سنة 2016  سنة السالم والوئام، وأن يناقش فيها زعماء 

العالم السياسات الشاملة لجعل األنشطة اإلنسانية ال تعيقها أية حدود وتحقيق 
حلم العولمة بالمعنى الحقيقي للكلمة. لكن العام 2016 كان حتى أسوأ من العام 
الذي سبقه إذ لم يزدهر فيه اإلرهاب فحسب، وإنما بّشر أيضا ببزوغ نظام جديد 

أكثر انقساما وتقييدا. ويبدو أن االستبداد قد أصبح القاعدة اآلن إذ يزداد يوما 
بعد يوم عدد الدول التي بدأت تتقبل شمولية وشعبوية قادتها باسم 

 القومية.
وجاء خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوربي وانتخاب دونالد 
ترامب رئيسا للواليات المتحدة األميركية، مما دفع الجمهوري 
راند بول إلى وصف المستقبل بأنه بعيد كل البعد عن التفاؤل.

دعونا نستعرض أهم األحداث التي رسمت العام 2016 
الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل على أمل 

أن نشهد في العام المقبل أوقاتا أفضل وقادة 
أكثر اعتداال.
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الجزيرة تحتفل بذكرى تأسيسها  الــ  20
 

العشرين لالنطالقها، بحضور سمو األمير  بالذكرى  الجزيرة اإلخبارية  احتفلت قناة 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو األميرالوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعلنت الجزيرة في حفلها الذي كان بعنوان »مسيرة متجددة ورسالة أصيلة«، عن 
إطاللة جديدة وحلة ومحتوى جديدين، بحسب ما أكد مسؤلو القناة في كلماتهم.

وقال األمير الوالد في كلمة له: »إن الجزيرة حققت المجد اإلعالمي في فترة وجيزة 
جدا، وحصلت على مكانة عالمية لم تحققها قناة إخبارية بهذه السرعة من قبل، كما 

واكبت العصر من خالل التطور الرقمي«. 

التقاء العقول

منظمة  رئيس  مع  يتحدث  الفالح،  عبدالعزيز  بن  خالد  المهندس  المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير 
افتتاح  خالل  السادة،  صالح  بن  محمد  الدكتور  القطري  والصناعة  الطاقة  ووزير  للنفط،  المصدرة  الدول 

منتدى االقتصاد القطري السعودي.

قانون جديد للعمل
 

»نظام  لـ  بديل   جديد  قانون  تطبيق  عن  قطر  أعلنت 
الماضي  العام  الكفيل  نظام  إلغاء  بعد  وذلك  الكفيل«، 
والذي  أثار جدال وانتقادات واسعة وانتقادات منظمة العفو 
الدولية. يمنح القانون الجديد العمال األجانب العاملين في 
إلى  بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم  أكثر  البالد مرونة 
بين  التعاقد  إنهاء  إمكانية  القانون  ويتضمن  أخرى،  جهات 
صاحب العمل والعامل حسبما توضحه بنود العقد الموقع 
قبل  غادرها  إذا  البالد  إلى  العودة  العامل  وبإمكان  بينهما، 
تنتهى مدة  أن  العمل، لكن بشرط  انتهاء فترة سريان عقد 
حقوق  على  حفاظا  وذلك  فترتها،  كانت  أيا  األول  العقد 

صاحب العمل.

قطر تتألق

في  الرياضي  التفوق  البرازيل  في  ريو  مدينة  شهدت  أسبوعين  مدى  على 
المجد  لتحقيق  العالم  أنحاء  مختلف  من  الرياضيين  بين  جرت  التي  المنافسات 

لبالدهم.
 10 في  الرياضيين،  من   38 من  المكون  القطري  األولمبي  المنتخب  شارك  وقد 
الشيخ علي  المشهور  الفروسية  بقيادة عضو فريق  رياضية مختلفة،  منافسات 
األولمبية  اللجنة  قبل  من  اختياره  بعد  البالد  علم  حمل  والذي  ثاني  آل  خالد  بن 
2016. وقد تمكنت الحملة  القطرية في حفل افتتاح دورة األلعاب األولمبية ريو 
قبل  والتفاعل  الترقب  من  حالة  خلق  من   #YallaQatar االجتماعية   اإلعالمية 

وخالل المنافسات.

14
ديسمبر

16
نوفمبر

01
05نوفمبر

أغسطس

موضوع الغالف 
نظرة على قطر
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تشكيل مجلس الوزراء 

الخارجية  وزارات  شمل  وزاري  تعديل  عن  األميري،  الديوان  أعلن 
واالتصاالت والصحة. وعين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا 
المرسوم  وفق  بات،  الذي  العطية  محمد  بن  لخالد  خلفا  للخارجية 
األميري رقم 1 لسنة 2016، وزيرا للدولة لشؤون الدفاع. وعين صالح 
الجفالي  سعد  بن  وعيسى  والرياضة،  للثقافة  وزيرا  العلي  غانم  بن 
النعيمي وزيرا للتنمية اإلدارية والعمل، وجاسم بن سيف السليطي 
الرميحي  عبدالله  بن  محمد  وتسلم  واالتصاالت.  للمواصالت  وزيرا 
وزارة البلدية والبيئة، وحنان محمد الكواري وزارة الصحة العامة، وفق 
المرسوم الذي »قضى بتعديل تشكيل مجلس الوزراء«. ويتولى أمير 
البالد منصب وزير الدفاع. ولم يتغير وزيرا المالية والطاقة في التعديل 

الوزاري.

سيدة في القيادة

بتعيين  قرارًا  المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  أصدر 
إلى  باإلضافة  قطر  لمؤسسة  تنفيذيًا  رئيسًا  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند  الشيخة  سعادة 

منصبها الحالي بصفتها نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة.
ويأتي قرار تعيين سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة قطر 
لقيادة فريق تنفيذي موّحد مسؤول عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة وميزانيتها 

ورفع مستويات األداء والعمل الجماعي وتعزيز العالقات مع الشركاء.

اكتشاف استثنائي

مع اكتمال أعمال الحفر األولية في استاد مؤسسة قطر المونديالي، تم اكتشاف 
االستاد  موقع  في  السنين  لماليين  تعود  التي  الجيولوجية  العينات  بعض 
 .2022 القدم قطر  لكرة  العالم   المرّشح الستضافة مباريات في بطولة كأس 
متألألة  ماسة  من  تصميمه  استلهم  الذي  االستاد  حفريات  أعمال  الستكمال 
من  مكعب  متر  مليون   1.37 حوالي  العمل  فريق  استخرج  الصحراء،  قلب  في 
إلى  أدى  أولمبًيا- وهو ما  550 حوض سباحة  الصخور، وهي كمية تكفي لملء 
اكتشاف عّينات جيولوجية من »صخور دخان« يعود تاريخها إلى ما بين عشرين 

إلى ثالثين مليون سنة مضت. 
المنشآت  إدارة  في  قطر  مؤسسة  استاد  مشروع  مدير  القحطاني،  عيد  قال  و 
في  الحفر  بأعمال  القيام  »أثناء  واإلرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة  في  الرياضية 
اهتمامنا،  أثار  ما  الصخرية،  التكوينات  في  اللون  مميز  شريطًا  وجدنا  الموقع، 
ودفعنا إلجراء مزيٍد من البحث في صخور دخان التي تم التعرف عليها من خالل 

الدراسة الجيولوجية للموقع«.

موضوع الغالف 
نظرة على قطر

27
يناير

20
فبراير

25
فبراير
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توسيع المساعدات

أمريكي  دوالر  مليون   50 بقيمة  منحة  اتفاقية  للتنمية،  قطر  صندوق  وقع 
البنك  أنشأه  الذي  والمعيشة«  العيش  »صندوق  رأسمال  في  للمساهمة 
بقيمة  ميّسرة  قروض  توفير  بهدف  جيتس  وميلندا  بيل  ومؤسسة  اإلسالمي 
2.5 مليار دوالر أميركي إلى الـ 30 دولة األقل نموًا بين الدول األعضاء في البنك 
اإلسالمي للتنمية. وقع االتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير 
العام لصندوق قطر للتنمية - وهي المؤسسة العامة المكّلفة بتنسيق وتنفيذ 
أحمد  والدكتور  قطر-  دولة  عن  باإلنابة  الخارجية  التنموية  المساعدات  مشاريع 
محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والسيد بيل جيتس 

الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس.

بدأت اللعبة

السويسري جياني  القدم )فيفا(  لكرة  الدولي  رئيس االتحاد  قال 
أول  في  المحدد،  موعده  وفي  قطر  دولة  في  سيقام   2022 مونديال  أن  إنفانتينو، 
أفضل  تنظيم  اآلن  الضروري  للفيفا.وقال  أنه من  رئيسا  انتخابه  بعد  له  يوم عمل 
إنفانتينو  قال   .2022 وقطر   2018 روسيا  في  التاريخ،  في  العالم  لكأس  نسختين 
في تصريحات للصحفيين، على هامش مباراة كرة القدم، التي جمعت العديد من 
بروسيا وقطر، فقد تم  يتعلق  نفسه: »فيما  السابقين، وشارك فيها هو  النجوم 
اتخاذ القرارات من قبل اللجنة التنفيذية عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ أثيرت الكثير 
تنظيم  الضروري  فمن  اآلن  »أما  وأضاف:  والضجة«.  واالتهامات  الشائعات  من 
عام  قطر  وفي   2018 روسيا  في  التاريخ،  في  العالم  كأس  من  نسختين  أفضل 

.»2022

استاد العام

العام،  تصميم  بجائزة  الريان  استاد  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  توجت 
وذلك خالل كونجرس االستادات العالمي 2016 الذي عقد في الدوحة.

ربط أسعار الوقود المحلية باألسعار العالمية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة ربط أسعار الوقود المحلية باألسعار 
وزارة  أعلنت  وقد  مايو.  شهر  من  ابتداء  شهريا  وتعديلها  العالمية 
وشكلت  المحلية،  الوقود  أسعار  هيكلة  إعادة  قررت  أنها  الطاقة 
عدد  بعضوية  المحلية  السوق  في  الوقود  أسعار  لدراسة  »لجنة 
شهريا  اللجنة  تقوم  بحيث  الدولة،  في  الحكومية  الجهات  من 
بدراسة أسعار الوقود: الجازولين بأنواعه المتاحة والديزل، وتقديم 
التوصيات باألسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية«. وأوضحت 
أن هذه المعادلة »تأخذ بعين االعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار 
التشغيلية  والتكاليف  العالمية،  السوق  في  النفطية  المشتقات 
المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار 

الوقود في دول المنطقة«.

16
مايو

26
فبراير

01
مايو

13
أبريل
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23
أكتوبر

بعد  خليفة  الشيخ  األب  األمير  تودع  قطر 
محطات وإنجازات مهمة

ودعت قطر األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ84 عاما.

جثمانه  ووري  وقد  أيام،  لثالثة  الحداد  وأعلنت 
جامع  في  عليه  الصالة  عقب  الريان  مقبرة  في  الثرى 
وانطوت  الدوحة.  في  عبدالوهاب  بن  محمد  اإلمام 
ستظل  واإلنجازات  بالعطاء  ومليئة  مشرقة  صفحة 
قطر. في  والمقيمون  المواطنون  يلمسها   حاضرة 
وقد شهدت قطر في عهد سمو األمير األب، الشيخ 
توسعت  حديثة  دولة  بناء  ثاني،  آل  حمد  بن  خليفة 
التي  التحتية  والبنية  المرافق  من  العديد  وشهدت 
سموه  وحرص  وعرضها.  البالد  طول  في  انتشرت 
الدول  مقدمة  في  قطر  وجعل  الوحدوي  العمل  على 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  قيام  على  وساعدت 
المؤيدين  أشد  من  سموه  كان  الذي   1981 مايو  في 
في  قطر  جعلت  التي  المشاريع  من  والعديد  لقيامه، 
مقدمة الدول بالمنطقة. استقالل قطر من المواقف 
إعالنه  األب،  األمير  السمو  صاحب  حياة  في  البارزة 
في  البريطاني  االستعمار  عن  قطر  استقالل  خطاب 
فبراير   22 في  السلطة  توليه  ثم   ،1971 سبتمبر   3
1972. واتسم عهد األمير األب باالنفتاح على العالم 
ووضعه اللبنات األولى في صرح الشخصية القطرية 

المتوازنة بين األصالة والحداثة

موضوع الغالف 
نظرة على قطر



27
ديسمرب 2016 

السياسة النفطية

خفض  عن  )األوبك(  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  أعلنت 
توصلت  فقد  سنوات.   8 في  مرة  ألول  النفط  من  إنتاجها 
من  إنتاجها  لخفض  اتفاق  إلى  فيينا  في  األوبك  منظمة 
األسعار  رفع  أجل  من  يوميا  برميل  مليون   1.2 بمقدار  النفط 
برميل من  33.7 مليون  أوبك حاليا  إنتاج دول  ويبلغ  العالمية. 
الدول  النفط يوميا. وبموجب هذا االتفاق، سوف تقوم هذه 
ستكون  حيث  يوميا  برميل  مليون   32.5 إلى  إنتاجها  بخفض 
العربية  واإلمارات  والعراق،  السعودية،  العربية  المملكة  حصة 

المتحدة، والكويت من هذا التخفيض هي األكبر.

نتائج االنقالب

حظرت تركيا بعض مواقع وسائل اإلعالم االجتماعي مثل الواتس أب، وسكايب، 
بضعة  غضون  في  الحظر  هذا  رفعت  لكنها  االنقالب،  أعقاب  وتويتر  وفيسبوك، 

أيام. ويبدو في الصورة أحد المشاركين وهو يحمل نسخة من صحيفة جمهوريت التركية خارج 
مكتبها في أنقرة خالل مظاهرة احتجاج ضد اعتقال رئيس تحرير الصحيفة وعشرات الصحفيين 
والمديرين التنفيذيين فيها. وقد اعتقلت الشرطة التركية مراد سابونشو، رئيس تحرير الصحيفة 
الذي ُيعتبر شوكة في خاصرة الرئيس رجب طيب أردوغان، في خضم توسيع أنقرة لحملتها ضد 
وسائل اإلعالم المعارضة. وتأتي هذه االعتقاالت بعد إقالة السلطات التركية ألكثر من 10 آالف 
15 مركزا مؤيدا لألكراد، وغيرها من وسائل  موظف حكومي في عطلة نهاية األسبوع وإغالقها 

اإلعالم، وذلك في آخر حملة للتطهير منذ االنقالب العسكري الفاشل في يوليو.

02
مارس

20
مارس

3 1
أكتوبر

الديكتاتورية الصينية

على  صواريخ  الصين  نشرت 
بحر  في  عليها  المتنازع  الجزر 
الصين الجنوبي. وقد تسبب هذا 
الخبر على الفور بازدياد التوتر في 
والفلبين  فيتنام  ألن  المنطقة 
تدعي  األخرى  الدول  وبعض 
وزارة  تعلق  ولم  الجزيرة.  ملكية 
نشر  خبر  على  الصينية  الدفاع 

الصواريخ.

 فرض عقوبات على كوريا الشمالية

الشعبية  الكورية  الجمهورية  على  عقوبات  المتحدة  األمم  فرضت 
الديمقراطية ردا على سعيها المستمر للحصول على األسلحة النووية 
الدولي على  البالستية. وقد وافق مجلس األمن  وبرنامجها للصواريخ 
النووية  التجربة  على  ردا  اإلطالق  على  األقصى  ُتعتبر  عقوبات  فرض 
بالستي. لصاروخ  وإطالقها  الشمالية  كوريا  بها  قامت  التي   الرابعة 

الكوري  الزعيم  على  يوليو  في  المتحدة  الواليات  عقوبات  على  وردا 
الشمالي كيم جونغ أون وعدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين 
قررت  والقمع،  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مجال  في  سجلهم  بسبب 
المتحدة.  الواليات  مع  لها  اتصال  قناة  آخر  تقطع  أن  الشمالية  كوريا 
فعلى الرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، 
إال أنهما في الكثير من األحيان يتواصالن مع بعضهما بعضا من خالل 
قد  الشمالية  كوريا  إن  حتى  بل  نيويورك.  في  المتحدة  األمم  بعثات 
وفقا  المتحدة  الواليات  مع  القضايا  جميع  مع  ستتعامل  أنها  أعلنت 
السجينين  موضوع  مثال  القضايا  هذه  ومن  الحرب،  زمن  في  للقانون 
كوريا  في  الشاقة  باألشغال  حكما  حاليا  ينفذان  الذين  األميركيين 

الشمالية.

محاولة انقالب فاشلة

أحبطت في تركيا محاولة انقالب قامت بها مجموعة من الجنود حيث شهدت 
أكبر مدينتين فيها وهما اسطنبول وأنقرة إطالق نار وانفجارات واشتباكات في 
300 شخص لمشاركتهم  60 شخصا وألقى القبض على  الشوارع. وُقتل نحو 
الذين  األشخاص  أن  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وأعلن  االنقالب.  في 

شاركوا في االنقالب »سيدفعون ثمنا باهظا لخيانتهم لتركيا«.

15
يوليو

28
سبتمبر رفع عقوبات أخرى ...

أعلن الرئيس أوباما عن رفع الحظر المستمر منذ عقود طويلة على 
األسلحة  مبيعات  حظر  كان  وقد  فيتنام.  إلى  األسلحة  مبيعات 
وعلى   .1990 العام  في  انتهت  التي  الباردة  الحرب  نتائج  من  فيتنام  إلى  الفتاكة 
الرغم من أن فيتنام هي دولة شيوعية، إال أن الرئيس أوباما يعتقد أن هذه الخطوة 
في  ُعقد  مؤتمر  في  القرار  هذا  عن  ُأعلن  وقد  الدولية.  العالقات  ستفيد  الجديدة 

هانوي مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ.

23
مايو

موضوع الغالف 

السياسة بين الكّر والفّر 
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 داعش يستهدف بروكسل

بلجيكا:  في  منسقة  انتحارية  تفجيرات  ثالثة  وقعت 
اثنان في مطار زافينتيم في بروكسل، وتفجير ثالث في 
وأسفرت  بروكسل.  وسط  في  للمترو  مالبيك  محطة 
إلى  إضافة  مدنيا   32 مقتل  االنفجارات  هذه  عن 
االنتحاريين الثالثة، وأصيب أكثر من 300 شخص، كما 
تم العثور على قنبلة أخرى خالل تفتيش المطار. وأعلن 
الهجمات. تلك  عن  مسئوليته  اإلرهابي  داعش   تنظيم 

 بوكو حرام تحرق قرية نيجيرية 

في  دالوري  قرية  على  حرام  بوكو  جماعة  أغارت 
سكان  وقال  األقل.  على  شخصا   65 وقتلت  نيجيريا 
100 شخص قد قتلوا في  إلى  القرية: »إن ما يصل 
الهجوم، وُخطف العديد من األطفال، وُأحرقت القرية 
2.5 مليون شخص في  بأكملها«. وقد فر حتى اآلن 
تعرضوا  التي  والتهديدات  الهجمات  بسبب  دول  أربع 

لها من قبل جماعة بوكو حرام.

العشرات يحصد  دمشق  في  انتحاري   هجوم 

وقع هجوم انتحاري في دمشق أودى بحياة أكثر من 
مفخخة  وسيارة  انتحاريان  ضرب  حيث  شخصا   70
أقدس  التي تحوي  زينب في دمشق  السيدة  منطقة 
داعش  تنظيم  أعلن  وقد  سوريا،  في  شيعي  مزار 
مسئوليته عن ذلك الهجوم. وجاء هذا الهجوم عشية 
محادثات السالم السورية في جنيف بوساطة األمم 
من  أعضاء  المباحثات  هذه  في  وشارك  المتحدة. 
السوري بشار األسد مع ممثلين عن  الرئيس  حكومة 
الرئيسية، ولم تتم دعوة تنظيم  جماعات المعارضة 

داعش إلى المحادثات.

موضوع الغالف 
اإلرهاب يضرب العالم

31
يناير

22
مارس

30
يناير
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محادثات السالم السورية تبدأ وتنتهي

مع  يجلس  وهو  ميستورا،  دي  ستيفان  المتحدة،  لألمم  الخاص  المبعوث 
المعارضة السورية أثناء محادثات السالم السورية في مكاتب األمم المتحدة 
بوساطة  السورية  السالم  محادثات  في  محاولة  أحدث  بدأت  حيث  بجنيف 
الهجوم  تلى  الذي  اليوم  في  وذلك  جنيف  في  فبراير  في  المتحدة  األمم 
وأعلن  شخصا   70 من  أكثر  بمقتل  متسببا  دمشق  في  نفذ  الذي  االنتحاري 
المحادثات  تعليق  المتحدة  األمم  عنه. وقد قررت  تنظيم داعش مسؤوليته 
بالمحادثات  المعنيين  جميع  قبل  من  العمل  من  المزيد  إلى  الحاجة  بسبب 
الروسية  الجوية  الغارات  بعد  الدخان  وتصاعد  فيها.  التقدم  إحراز  أجل  من 
التي ضربت المناطق السكنية في قرية كفر حمرة بحلب التي تسيطر عليها 
لألعمال  المؤقت  الوقف  اتفاق  الرغم من دخول   المعتدلة. وعلى  المعارضة 
القتالية في سوريا حيز التنفيذ فقد شنت روسيا هجوما جويا أنهى وقف النار.

موضوع الغالف 
 ويستمر الصراع السوري

روسيا تغادر سوريا

بدأت روسيا بسحب قواتها من سوريا في خطوة من شأنها أن تترك الحكومة 
السورية وحيدة لكن بموقف أقوى بكثير في المفاوضات حول مستقبل البالد.  
الصراع ليشكل مفاجأة  بأنها ستبدأ بسحب قواتها من  إعالن روسيا  وقد جاء 
شبيهة بالمفاجأة التي حملتها غاراتها الجوية المدمرة التي بدأتها في سبتمبر 

.2015

انتخابات في خضم الحرب

أعيد انتخاب الرئيس السوري بشار األسد، وهو يظهر هنا وهو يلوح بيده قبل الكلمة التي 
السوري  التلفزيون  بثها  كلمة  في  األسد  وهنأ  دمشق.  في  الجديد  البرلمان  أمام  ألقاها 
في  العامة  االنتخابات  شهدتها  التي  القياسية  المشاركة  على  البرلمان  أعضاء  الرسمي 

 2012 يونيو  في  البرلمان  أمام  األسد  يلقيها  كلمة  آخر  كانت  وقد  أبريل. 
وذلك بعد االنتخابات العامة التي أجريت في مايو من ذلك العام.

نتائج الحرب

العام  بدأت في  التي  الحرب في سوريا  األقل في  على  ألف شخص   470   مقتل 
14 عاما  المتوقع في سوريا بمقدار  العمر  2011. ومنذ أن بدأت الحرب، انخفض 

من 70 إلى 56 عاما.
13.5 مليون نسمة في سوريا هم بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية بسبب   حوالي 

الحرب األهلية العنيفة التي اندلعت في العام 2011.
نصف  سوريا.  داخل  شخص  مليون   6.1 ونزح  الجئين،  سوري  مليون    4.8 بات   

المتضررين من الحرب هم من األطفال.
 األطفال المتضررون من النزاع السوري معرضون لخطر اإلصابة باألمراض، ويعانون 
من سوء التغذية أو سوء المعاملة أو االستغالل. واضطر ماليين األطفال إلى ترك 
األوسط، في  الشرق  السوريين في منطقة  الالجئين  بقي معظم  وقد  المدارس. 
تركيا،  ولبنان، واألردن، والعراق، ومصر، وفر ما يزيد قليال على 10 % من الالجئين 

إلى أوروبا. وتستمر مفاوضات السالم على الرغم من وقف إطالق النار المتقطع.

07
يونيو

20
مارس

خالل
فبراير

01
فبراير
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 أوباما يزور كوبا

ثالثة  تستغرق  كوبا  إلى  بزيارة  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  قام 
أيام إلجراء محادثات مع زعيمها الشيوعي، ليصبح بذلك أول رئيس 
البلدين  أدخلت  التي   1959 ثورة  منذ  الجزيرة  هذه  يزور  أميركي 
قد  التغيير  »إن  أوباما:  وقال  الزمن.  من  عقود  لعدة  عداء  حالة  في 
ذلك.  يفهم  كاسترو  راؤول  الكوبي  الرئيس  وأن  كوبا«،  في  بدأ 
ختام  في  وعقدا  التجارة  حول  محادثات  إلجراء  الزعيمان  والتقى 
والحصار  اإلنسان  تناوال فيه حقوق  الزيارة مؤتمرا صحفيا مشتركا 

االقتصادي األميركي على كوبا.

سيدات يحكمن بريطانيا

الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين تيريزا ماي أثناء ترحيب ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية بها في قصر باكنغهام بوسط لندن حيث دعت الملكة وزير الداخلية السابق 

ليصبح رئيسا للوزراء ويشكيل حكومة جديدة.

 تغيير سياسي لألفضل

السياسي  الحزب  من  المتنافسين  أحد  وهو  لو،  ناثان  الصورة  تظهر 
ديموسيستو، أثناء مشاركته بحملة انتخابية في منطقة ساي وان شان بهونغ 
كونغ. وقد خرج أكثر من نصف السكان للتصويت في االنتخابات التشريعية 
في هونغ كونغ للتعبير عن رفضهم لمحاولة الصين لخنق الديمقراطية في 
الصينية  للقيادة  كبيرة  بصدمة  االنتخابات  نتائج  تسببت  وقد  كونغ.  هونغ 
للمرة األولى بسبب فوز المعارضة بالعديد من المقاعد، مما يعكس االعتقاد 
المتزايد بأن هونغ كونغ ترغب بأن تصبح قادرة على اتخاذ القرارات الخاصة 

بها بنفسها بصرف النظر عن ما تريده الحكومة الصينية.

 هل تحررن أم ما يزلن ضائعات؟ 

عن  نيجيريا  في  المتشددة  اإلسالمية  حرام  بوكو  جماعة  أفرجت 
من  أبريل  في  اختطفتهم  اللواتي  فتاة   276 الـ  أصل  من  فتاة   21
من  الكبير  العدد  هذا  مثل  عن  إفراج  أول  ذلك  وُيعتبر   .2014 العام 
للصليب  الدولية  اللجنة  ساعدت  وقد  الجماعة.  به  تقوم  الفتيات 
سلسلة  بعد  الصفقة  هذه  تحقيق  في  السويسرية  والحكومة  األحمر 
عادت  وقد  النيجيرية.  والحكومة  حرام  بوكو  بين  المفاوضات  من 

.  الفتيات إلى بلدة بنكي الواقعة بالقرب الكاميرون عند الفجر. 

موضوع الغالف 
 أوقــــات طيبــــة

21
مـــارس

13
يوليـــــو

13
أكتوبر
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أغسطس
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موضوع الغالف
ريــــاضــة 

10
يوليو

انتصار ساحق 

صورة وزعها االتحاد الفرنسي للتنس على وسائل اإلعالم تظهر الصربي 
بالمباراة  فوزه  بعد  البطولة  كأس  يحمل  وهو  ديوكوفيتش  نوفاك 
النهائية للرجال على البريطاني آندي موراي في بطولة روالن غاروس 
.2016 يونيو   5 يوم  باريس  في  للتنس  المفتوحة  الفرنسية   2016 

وبهذا الفوز، يحوز ديوكوفيتش جميع ألقاب البطوالت األربع الكبرى 
في وقت واحد، مما يجعله أول العب في التاريخ يحمل جميع األلقاب 

الرئيسية األربعة في نفس الوقت منذ العام 1969.

 حمى كرة القدم

زميله  مع  كواريسما  ريكاردو  البرتغالي  األمامي  الخط  العب 
وهما  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  األمامي  الخط  العب 
يحمالن كأس فوز البرتغال على فرنسا في نهائي كاس أمم 
منطقة  في  فرانس  دي  أستاد  ملعب  في   2016 يورو  أوروبا 

سان دوني بشمال باريس.

 فوز بريطاني 

البريطاني أندي موراي وهو يقّبل كأس البطولة بعد 
ميلوش  الكندي  على  الرجال  فردي  نهائي  في  فوزه 
 2016 ويمبلدون  بطولة  من  يوم  آخر  في  راونيتش 
بجنوب  ويمبلدون  في  إنغلند«  »أول  ملعب  على 
الثاني  غرب لندن. وبذلك يكون موراي قد حقق لقبه 
ألقاب  في ويمبلدون ليصبح أول بريطاني يفوز بعدة 

ويمبلدون بعد بيري في العام 1935.

05
يوليو

10
يوليو
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خطة طموحة 

ميزانيتها  في  الهائل  العجز  بسبب  السعودية  تواجهها  التي  الصعاب  خلفية  على 
)الذي بلغ 98 مليار دوالر في العام 2015( وعدم التوقع بحدوث أي انتعاش ألسعار 
النفط، أطلقت البالد خطتها الطموحة للتحول الوطني )التي وصفها صندوق النقد 
الدولي بأنها »جريئة وبعيدة المدى«( تحت رعاية نائب األمير ولي العهد محمد بن 
سلمان. وتشتمل اإلصالحات على خفض الدعم، وزيادة الضرائب، وبيع األصول 
االستثمار  على  الخاص  القطاع  وتحفيز  الحكومة،  كفاءة  وزيادة  للدولة،  المملوكة 
بهدف زيادة اإليرادات غير النفطية بأكثر من ثالثة أضعاف لتصل إلى 141.33 مليار 

التضخم الجامحدوالر بحلول العام 2020.

بعد سنوات من الضائقة االقتصادية في فنزويال دخلت البالد في مرحلة جديدة 
وقد  االقتصادية.  الطوارئ  حالة  مادورو عن  نيكوالس  الرئيس  بإعالن  األزمة  من 
البالد  منه  تعاني  الذي  الهائل  التضخم  أهمها  من  عوامل  عدة  بسبب  ذلك  جاء 
والسنوات   ،)2017 العام  بحلول   ٪  1500 إلى  نسبته  تصل  أن  يتوقع  )والذي 
والسلبي،  المنخفض  االقتصادي  النمو  من  البالد  فيها  عانت  التي  العديدة 
تصدير  عائدات  وانخفاض   ،2016 العام  في   ٪  40 بنسبة  الواردات  وانخفاض 
الحكومة،  الفساد في  وارتفاع مستويات   ،٪  40 بنسبة   2015 العام  النفط في 
واألزمة السياسية المتصاعدة التي تتجلى بالشح المزمن للمواد الغذائية والسلع 
احتياجات  تلبية  بشأن  المواطنين  قلق  تزايد  مع  والمترافق  واألدوية  األساسية 

الحياة اليومية فضال عن مستقبل البالد.

ثروات سرية  

يدعى  بنما  في  سري  محاماة  مكتب  من  وثيقة  مليون   11.5 حوالي  تسريب  كشف 
العديد من األغنياء والمسؤولين للمالذات الضريبية  موساك فونسيكا عن استخدام 
في غسل األموال، والتهرب من العقوبات، وتجنب الضرائب من خالل تورط 12 رئيس 
منهم  والمقربين  دول  رؤساء  أقارب  من   60 من  وأكثر  سابق  أو  حالي  وحكومة  دولة 
وغيرهم من السياسيين. وقد حصلت الصحيفة األلمانية زود دويتشه تسايتونج  على 
بتحليلها  الذي قام  الدولي للمحققين الصحفيين  االتحاد  إلى  الوثائق وأوصلتها  هذه 

خالل أكثر من عام.

03
أبريل

اعتقال وزير االقتصاد الروسي 

أوقف جهاز األمن االتحادي الروسي ألكسي أوليوكاييف الذي كان وزيرا للتنمية 
النفط  شركة  من  دوالر  مليون   2 بقيمة  رشوة  تلقيه  في  لالشتباه  االقتصادية 
وقد  كبيرة.  خصخصة  لخطة  إيجابي  تقييم  تقديم  مقابل  روسنفت  الحكومية 
تم وضعه تحت اإلقامة الجبرية لمدة شهرين، وأقاله الرئيس الروسي فالديمير 
يتم  مسئول  أرفع  هو  وأوليوكاييف  الثقة.  فقدان  بسبب  منصبه  من  بوتين 

القبض عليه بتهم فساد في التاريخ الروسي الحديث.

إجراءات نقدية صادمة 

روبية  و1000   500 فئة  النقدية  لألوراق  إلغائها  عن  الهندية  الحكومة  أعلنت 
الخطوة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  شهرين.  خالل  جديدة  نقدية  بأوراق  واستبدالها 
الجريئة قد جاءت للقضاء على الفساد والمال األسود وتمويل اإلرهاب، إال أن سوء 
تنفيذ الحكومة لهذه السياسة والخوف من آثارها السلبية على المدى الطويل قد 

تسببا بنقمة المواطنين على الحكومة التي يرأسها نارندرا مودي.

موضوع الغالف 
شؤون مالية

08
نوفمبر

يوليو
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05
يونيو

15
نوفمبر
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موضوع الغالف 
خاليا ودوائر إلكترونية

فيروس ال عالج له

أن  لبث  وما  الماضي،  العام  في  البرازيل  في  زيكا  فيروس  تفشى 
حاالت  عن  اإلعالن  تم  كما  األميركتين،  في  أخرى  دول  إلى  انتشر 
إصابة به في دول بعيدة مثل سنغافورة وماليزيا، مما جعل منظمة 
صحية  طوارئ  حالة  عن   2015 نوفمبر  في  تعلن  العالمية  الصحة 
عالمية استمرت لما يقرب من 10 شهور، ومن ثم أعلنت عن انتهاء 
وتشابه  لقاح.  عن  البحث  مواصلة  من  الرغم  على  الطوارئ  حالة 
الضنك،  حمى  من  جدا  الخفيفة  األشكال  ألحد  المرض  أعراض 
يؤدي  إلى جنينها، مما  الحامل  المرأة  تنتقل من  أن  للعدوى  ويمكن 
هذا  ألقى  وقد  الرأس.  صغر  مثل  الجنين  في  خلقية  تشوهات  إلى 
الفيروس بظالله على أولمبياد البرازيل مع إعالن العديد من الرياضيين 

االنسحاب من هذا الحدث.

فبراير

01

استيطان المريخ 

وضع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سبيس إكس ، إيلون موسك، خطة لجعل البشر 
مليون  وتضم  المريخ  سطح  على  ذاتيا  مكتفية  حضارة  وإنشاء  كواكب  عدة  على  يعيشون 
شخص. وأعلن أنه إذا ما سار كل شيء بسالسة فإن تحقيق هذا اإلنجاز سيستغرق حوالي -40
100 سنة بعد أول رحلة إلى المريخ. وأفاد موسك بأن شركته بصدد تصميم مركبة فضائية 
هذا  من  مكوك  كل  وبوسع  متنها.  على  الحمولة  من  طنا  و450  راكب   100 حمل  على  قادرة 
النوع أن يقوم بـ 15 رحلة فضائية إلى المريخ ذهابا وإيابا. وأضاف أن نقل مليون مستوطن إلى 
المريخ سيتطلب القيام بـ 10 آالف رحلة فضائية بحيث تستغرق الرحلة حوالي 80 يوما، مع 

إمكانية تخفيض تلك الفترة الزمنية إلى أقل من 30 يوما في المستقبل البعيد.

التزام علمي طوال العمر 

شاعر  األولى  للمرة  العام  هذا  في  األدب  في  نوبل  بجائزة  فاز 
للجائزة  قبوله  عن  يعلن  لم  اآلن  حتى  لكنه  ديالن  بوب  هو  وملحن 
ديسمبر.   10 في  سيقام  الذي  الحفل  يحضر  أن  المتوقع  غير  ومن 
هالدين،  ودنكان  ثوليس،  ديفيد  الفيزياء  في  نوبل  بجائزة  أيضا  وفاز 
ومايكل كوسترليتز عن »االكتشافات النظرية في تحوالت المرحلة 
جان- إلى  الكيمياء  في  نوبل  جائزة  وذهبت  للمادة«.  الطوبوغرافية 

بيير سوفاج، والسير فريزر ستودارت، وبرنارد فيرنغا عن »تصميم 
وتركيب اآلالت الجزيئية«، وأما جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب 
»آليات  مجال  في  الكتشافاته  أوهسومي  ليوشينوري  ُمنحت  فقد 

االلتهام الذاتي «.

من دبي إلى أبو ظبي في 12 دقيقة

نكن  لم  أننا  إال  العلمي،  الخيال  في  المفرغة  األنابيب  عبر  السفر  فكرة  انتشار  من  الرغم  على 
إذ تتعاون شركة »هايبرلوب ون« مع دولة  التكنولوجيا من اآلن،  إلى تحقيق هذه  يوما أقرب 
اإلمارات العربية المتحدة إلنشاء أول نظام نقل عالي السرعة يستخدم خط أنابيب مفرغة من 
الهواء لنقل الركاب والبضائع في كبسوالت خاصة. فقد أعلنت الشركة أنها ستبني أول نظام 
هايبرلوب تجاري بين دبي وأبو ظبي، وأنها تستكشف حاليا المسارات المحتملة لهذا النظام. 
وتبلغ مسافة الرحلة 160 كلم وهي عادة ما تستغرق بالسيارة حوالي الساعتين لكن الشركة 

تقول: »إن هذه الرحلة لن تستغرق سوى 12 دقيقة باستخدام هذه التكنولوجيا«.

أكتوبر

نوفمبر

08

سبتمبر

27
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صوت داعش
  

المتحدث  ُقتل  فقد  أعماق،  اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  اإلعالمية  الوكالة  بحسب 
وكان  حلب.  محافظة  في  العدناني  محمد  أبو  فيه  الثاني  والرجل  التنظيم  باسم 
البنتاغون قد أعلن أنه قد نفذ ضربة جوية ضد »مسؤول كبير من مسؤولي داعش« 
لكنه لم يؤكد أنه قد كان وراء وفاة العدناني. وكان العدناني، وهو سوري الجنسية، 
األمريكية  الخارجية  وزارة  أعلنت  وقد  سنوات،  لعدة  داعش  مسؤولي  أهم  أحد 
الواليات  تعرضها  مكافأة  أكبر  ثاني  وهي  رأسه،  على  دوالر  ماليين   5 مكافأة  عن 
المتحدة بعد زعيم الحركة أبو بكر البغدادي. وكان العدناني أول من أعلن عن قيام 
سنوات،  ثالث  من  ألكثر  سوريا  في  اإلرهابي  التنظيم  زعامة  وتولى  »الخالفة«، 

وكان محط األنظار لدوره القيادي في تنظيم مؤامرات لمهاجمة أوروبا الغربية.

وداع لقائد فذ 

كاسترو،  فيديل  توفي  اغتيال،  محاولة   600 من  أكثر  بعد 
في  الدائمة  الشوكة  كان  الذي  الكوبية  الثورة  زعيم  وهو 
وقد  عاما.   90 الـ  يناهز  عمر  عن  المتحدة،  الواليات  خصر 
أي  من  أطول  لفترة  السلطة  مقاليد  كاسترو  فيدل  تولى 
الثانية،  إليزابيث  الملكة  باستثناء  آخر  حي  وطني  زعيم 
في  أهميتها  تجاوزت  مرموقة  دولية  شخصية  وأصبح 
جزيرة  رئيس  من  متوقعا  كان  ما  بكثير  العشرين  القرن 
الخبراء  لكن  نسمة.  مليون   11 يقطنها  الكاريبي  البحر  في 
يختلفون بشأن إرثه إذ يعتبره البعض طاغية ال يرحم داس 
به  الكثيرين يشيدون  أن  والحريات، في حين  الحقوق  على 
العامة  الحياة  عن  ابتعد  كاسترو  أن  إال  ثوريا.  بطال  بوصفه 
على مدى العقد الماضي بعد أن نقل مقاليد السلطة إلى 
أخيه راؤول كاسترو. وقد أعلنت كوبا الحداد الوطني لمدة 9 
أيام وقد تقاطر إلى البالد العديد من زعماء العالم لتقديم 
القرن  رموز  من  الهام  الرمز  هذا  وتكريم  العزاء  واجب 

العشرين.

موضوع الغالف 
الموت بوابة لحياة أخرى

نوفمبر

25

نوفمبر

07 وفاة شاعر

توفي المغني وكاتب األغاني الشهير ليونارد كوين عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد 
مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من 50 عاما وذلك بعد ثالثة أسابيع فقط من 
إطالقه ألبومه األخير »هل تريدها أكثر قتامة؟ You Want it Darker«. وتناول 
في أعماله الدين، والسياسة، والعزلة، والحياة الجنسية، والعالقات الشخصية. 
وهو مشهور بأغنية »هللويا« التي كتبها على مدى خمس سنوات، وأطلقها 
العام  في   »Various Positions مختلفة  »وضعيات  ألبوم  في  األولى  للمرة 
1984، وغناها خالل جولته األوروبية في العام 1985. وقد أصبحت هذه األغنية 
شعبية للغاية بعد أن غناها جيف باكلي ووصل عدد الفنانين الذين غنوها إلى ما 

يقرب من 200 فنان في مختلف اللغات .

30
أغسطس
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وفاة أسطورة المالكمة

العالم محمد علي كالي عن عمر  األكثر شهرة في  المالكم  توفي 
جهازه  في  مشاكل  بسبب  المستشفى  دخوله  بعد   74 الـ  يناهز 
التنفسي. وقد فاز علي بالميدالية الذهبية األولمبية في العام 1960 
وحصل على لقب بطل العالم في المالكمة للوزن الثقيل في العام 
1964. واشتهر علي بسرعته الفائقة وحركات قدميه الرشيقة، مما 
جعل أسلوبه في المالكمة ُيعرف بعبارة »حّلق كالفراشة، والسع 
فيتنام  لحرب  العلنية  معارضته  أيضا  علي  عن  وُعرف  كالنحلة«. 

وصراعه الطويل مع مرض الشلل الرعاشي )الباركنسون(.

طاغية يترك فراغا

الدماغ عن عمر  توفي إسالم كريموف الذي حكم أوزبكستان لفترة طويلة بعد إصابته بنزيف في 
78 عاما. وقد حكم كريموف جمهورية أوزبكستان التي تقع في آسيا الوسطى منذ العام  ناهز الـ 
1989، أوال كرئيس للحزب الشيوعي ، ومن ثم كأول رئيس للدولة بعد انهيار االتحاد السوفيتي في 
العام 1991. وإضافة إلى سجل كريموف السيئ في مجال حقوق اإلنسان وحرية الصحافة، فقد 
ضيق على أحزاب المعارضة، وأقام حكما استبداديا خالل فترة طويلة. وبسبب عدم وجود خليفة 
رسمي له، أدت وفاته إلى إدخال أوزبكستان التي ُتعتبر أكبر دولة في آسيا الوسطى من حيث عدد 

السكان في حالة من االضطراب وعدم اليقين السياسي.

مـايو

28

سبتمبر

02

يونيو

03

أكتوبر

13
الملك المحبوب

توفي ملك تايالند بوميبول إدولياديج )أو الملك راما التاسع( عن عمر يناهز الـ 88 عاما 
التاسع هو صاحب أطول فترة حكم في  راما  بعد صراع طويل مع المرض. والملك 
العالم حيث تولى الحكم لمدة 70 عاما و 126 يوما، وهو يحظى باحترام كبير من قبل 
الشعب التايالندي بسبب قربه من العامة واإلصالحات العديدة التي قام بها لتحسين 
عام  لمدة  البالد  في  الرسمي  الحداد  حالة  وُأعلنت  الريفية.  المناطق  في  الفقراء  حياة 

إضافة إلى حظر جميع أشكال األنشطة الترفيهية لمدة 30 يوما.

مقتل غوريال من فصيلة نادرة

وسائل  اهتمام  هارامبي  الغوريال  موت  استقطب 
وأثار غضب نشطاء حقوق  اإلعالم على نطاق واسع 
هارامبي  والغوريال  العالم.  أنحاء  جميع  من  الحيوان 
هي من فصيلة نادرة وتبلغ من العمر 17 عاما وتعيش 
وقد  األميركية،  سينسيناتي  مدينة  حيوان  حديقة  في 
ثالث  العمر  من  يبلغ  طفل  لحماية  عليها  النار  أطلق 
سنوات سقط داخل قفصها. وقد أثار مقتل الغوريال 
أو  الطفل  والدي  بتحميل  الدعوى  مع  شعبيا  غضبا 

حديقة الحيوان المسؤولية عن مقتل الغوريال.
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موضوع الغالف 
مشاكل وكوراث

عندما اهتزت األرض

في  إحداها  درجة،   7.8 بقوة  العام  هذا  قوية  زالزل  ثالثة  وقعت 
األقل  على  شخصا   673 ومقتل  جسيمة  بأضرار  متسببة  اإلكوادور 
وإصابة 27732 شخصا. وأما الزلزاالن اآلخران فقد كانا بنفس القوة 
إيطاليا  ثاٍن خطير وسط  زلزال  نيوزيلندا وإندونيسيا. وضرب  وضربا 
هزة  أعقاب  في  شخصا   299 مقتل  عن  مسفرا  أغسطس   24 في 
أرضية بقوة 6.2 درجة. وقد تعرضت البالد لهزتين أرضيتين خفيفتين 

منذ ذلك الحين، كانت آخرها في نوفمبر.

تحطم طائرة 

سقطت الطائرة المصرية التي كانت تقوم بالرحلة رقم إم إس 804 من باريس إلى القاهرة 
في البحر األبيض المتوسط   وكان على متنها 66 شخصا. ولم يتم العثور على أي ناجين كما أنه 

لم ُتعرف بعد أسباب الحادث.

أبريل

16

مايو

19

حرائق مستعرة

مساكنهم  إخالء  على  السكان  من  كبيرا  عددا  وأجبرت  ومبنى  منزل   2400 من  يقرب  ما  ودمرت  بكندا  ألبرتا  مقاطعة  غابات  في  الحرائق  اندلعت 
حوالي  بعد  السيطرة  تحت  تصبح  أن  قبل  األراضي  من  دونم  مليون   1.5 حوالي  على  النيران  أتت  وقد  المقاطعة.  تاريخ  في  إجالء  عملية  أكبر  في 

 35 يوما.  ولم يتم تحديد السبب رسميا الندالع هذا الحريق الذي أدى إلى أكبر كارثة في التاريخ الكندي، إال أنه يشتبه بأن يكون ناتجا عن إهمال بشري. 

مايو

01
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قطار ينحرف عن مساره

خرج  عندما  بجروح   200 من  أكثر  وأصيب  األقل  على  شخصا   146 ُقتل 
قطار سريع عن سّكته في والية أوتار براديش بالهند. وقال مسؤولون في 
الشرطة: »إن عددًا كبيرًا من األشخاص ما يزالون في عداد المفقودين، 
وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الذي جعل 14 عربة تخرج عن 

مسارها فجأة في الساعة الثالثة صباحا.

كارثة تصيب ناديا رياضيا

تحطمت طائرة مستأجرة على متنها فريق نادي الدرجة األولى البرازيلي لكرة 
سفره  أثناء  كولومبيا  في  ميديين  مدينة  قرب  شابيكوينسي  البرازيلي  القدم 
للمشاركة بالمباراة النهائية لبطولة إقليمية، مما أسفر عن مقتل 71 شخصا، 
ولم ينجو من الحادث سوى ستة أشخاص هم ثالثة العبين، واثنان من أفراد 
الطاقم، وصحفي واحد. ولم تتضح بعد أسباب سقوط الطائرة المستأجرة، 
في  كهربائي،  تماس  حدوث  إلى  أشارت  المؤكدة  غير  التقارير  بعض  أن  إال 
منخفضة.  كانت  الطائرة  في  الوقود  كمية  أن  أفادوا  الخبراء  بعض  أن  حين 
أوج  في  الصغيرة  شابيكو  مدينة  من  هو  الذي  هذا  القدم  كرة  فريق  وكان 
أفراد  فيهم  بمن   - شخص  آالف   10 حوالي  تجمع  وقد  الرياضي.  موسمه 
عائالت الالعبين - في ملعب أرينا كوندا في مدينة شابيكو للتعبير عن حزنهم 

وصدمتهم من هول الكارثة.

موجات الهجرة لم تنحسر بعد

في  ذروتها  وصلت  التي  أوروبا  إلى  واللجوء  الهجرة  موجات  انحسار  من  الرغم  على 
2015 إال أن الالجئين الذين يلتمسون المالذ اآلمن والمهاجرين الذين يبحثون  العام 
الهجرة في قمة  أبقى مشكلة  أوروبا، مما  إلى  يزالون يتدفقون  عن فرص أفضل ما 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وتقول  األوروبية.  السياسة  أولويات 
وهو   - العام  هذا  في  أوروبا  إلى  البحر  عبروا  قد  أشخاص   347709 إن  الالجئين 
انخفاض كبير عن المليون شخص الذين عبروا البحر في العام 2015. وقد القى حتى 
اآلن في هذا العام 4690 شخصا حتفهم في عرض البحر مقارنة مع 3771 شخصا 
في العام الماضي. وفي الوقت الذي تشهد فيه إيطاليا موجة متزايدة من المهاجرين 
تشديد  خالل  من  البلقان  ومنطقة  اليونان  عبر  الهجرة  طرق  ُأغلقت  إفريقيا،  من 
األوروبي  االتحاد  بين  أبرم  الذي  االتفاق  بعد  العازلة  األسوار  وإقامة  عليها  السيطرة 
وتركيا في مارس. وبموجب شروط االتفاق، يمكن لالتحاد األوروبي أن يقوم بترحيل 
فإن  المقابل  وفي  تركيا.  إلى  اليونان  من  لجوئهم  طلبات  ُرفضت  الذين  المهاجرين 
تركيا  من  السوريين  الالجئين  من  متساوية  أعداد  بوصول  سيسمح  األوروبي  االتحاد 
كما أنه سيجري محادثات حول إعفاء األتراك من التأشيرة األوربية. لكن يبدو أن هذا 
أن تتسبب  المترتبة على ذلك  االنهيار، ويمكن لآلثار  االتفاق قد بات اآلن على حافة 

بأزمة أخرى في أوروبا، وخاصة مع ازدياد األوضاع في سوريا والعراق سوءا.

نوفمبر

20
سبتمبر

21

نوفمبر

28

أعاصير عاتية

أصبح إعصار ماثيو أول إعصار من الدرجة الخامسة يضرب منطقة المحيط األطلسي 
بخسائر  وتسبب  النطاق  واسع  دمارا  اإلعصار  هذا  أوقع  وقد   .2007 العام  منذ 
أجزاء من هايتي وكوبا وجمهورية  المنطقة مصيبا  تنقله في  أثناء  األرواح  فادحة في 
الكندية.  والمياه  المتحدة،  الواليات  شرق  وجنوب  لوكايان،  وأرخبيل  الدومينيكان، 
1600 في  إلى   546 1600 حالة وفاة، بما في ذلك من  أكثر من  وأسفر اإلعصار عن 

هايتي وحدها، وُقّدر حجم األضرار بما يزيد عن 10.5 مليار دوالر.

سبتمبر

30
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التصويت لالنفصال 

استقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد استفتاء على 
مستوى البالد كانت نتيجته موافقة 52 ٪ من األصوات على خروج 
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي. وأصبحت تيريزا ماي رئيسة 
 50 المادة  تفعيل  تعتزم  الحكومة  أن  أعلنت  الجديدة، وقد  الوزراء 
للخروج  الرسمية  اإلجراءات  لترتيب  األوروبي  االتحاد  معاهدة  من 
من االتحاد بحلول نهاية مارس  2017 . غير أن محكمة لندن العليا 
قد أصدرت قرارا يلزم الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة 
من  بمزيد  ينذر  مما   ،50 المادة  بتفعيل  تبدأ  أن  قبل  البرلمان  من 
طلبا  قدمت  ستريت  داوننغ  لكن  المادة.  تلك  تفعيل  في  التأخير 
القضية يوم  النظر في  بدأ  العليا حيث  المحكمة  لالستئناف لدى 

5 ديسمبر.

موضوع الغالف 
العالم يدور

نوفمبر

16

أغسطس

24

يونيو

24

الحقيقة الزائفة

اختارت معاجم أكسفورد كلمة  )post-truth ما بعد الحقيقة( لتكون كلمتها العالمية 
األوروبي واالنتخابات  االتحاد  الخروج من  البريطاني حول  بعد االستفتاء   2016 لسنة 
زيادة كبيرة. وبحسب  الكلمة  بزيادة استخدام هذه  اللذين تسببا  الرئاسية األميركية 
تدل على ظروف أصبحت  أو  تتعلق  الكلمة هي »صفة«  المعجم فإن هذه  تعريف 
بالعواطف  مقارنة  العام  الرأي  تشكيل  في  تأثيرا  أقل  الموضوعية  الحقائق  فيها 

والمعتقدات الشخصية.

 أخيرا حل السالم!  
النزاع المسلح الذي تواصل في كولومبيا منذ قرن من الزمان مع إبرام مجلس الشيوخ  انتهى 
الكولومبي اتفاق جديد للسالم مع متمردي حركة القوات المسلحة الثورية )الفارك( في نوفمبر 
على الرغم من االعتراضات بشأن تساهل بنود هذا االتفاق مع المتمردين الذين حاربوا الحكومة 
عليه  التصديق  يتم  أن  المتوقع  النواب، حيث من  إلى مجلس  االتفاق  رفع  تم  منذ عقود. وقد 
من  فترة  منذ  للسالم  معاهدة  على  بالتفاوض  بدأت  قد  الكولومبية  الحكومة  وكانت  بسهولة. 
أعلنوا من  المواطنين  الماليين من  لكن  النهائي في أغسطس،  االتفاق  اإلعالن عن  الزمن  وجاء 
خالل استفتاء عن رفضهم لهذا االتفاق ما لم يتم إجراء تعديل عليه. وقد فاز الرئيس الكولومبيي، 
خوان مانويل سانتوس، بجائزة نوبل للسالم للعام 2016 عن »جهوده الحازمة التي بذلها إلنهاء 
الحرب األهلية التي عصفت بالبالد طوال 50 عاما، وأودت بحياة 220 ألف مواطن كولومبي على 

األقل، وتسببت بنزوح ما يقرب من ستة ماليين شخص«
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ينايــر

أكتوبر06

03

يونيو

27

هل انتهت االتفاقية قبل أن تبدأ؟
  

بدأ تنفيذ اتفاقية إيران النووية التي تنهي العقوبات المالية والنفط التي فرضتها الواليات 
عمليات  أثبتت  أن  بعد  طويلة  فترة  منذ  إيران  على  األوربية  والدول  األميركية  المتحدة 
إيران بتفكيك أسلحتها على النحو المتفق عليه في االتفاقية. وتم أيضا  التزام  التفتيش 
100 مليار دوالر من أصول إيران بعد عمليات التفتيش التي أجراها الممثلون  تحرير نحو 
بدعم  يحظى  الذي  ترامب  دونالد  المنتخب  الرئيس  فإن  معروف  هو  كما  لكن  الدوليون. 
االتفاقية،  لديه شكوك بشأن  الجمهورية  األغلبية  النواب ذوي  الشيوخ ومجلس  مجلس 

مما يجعل مستقبل االتفاقية في موضع شك.

انهيار المحادثات 

الثنائية  لمباحثاتها  تعليقها  عن  األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الذين  األميركيين  المسؤولين  وانسحاب  سوريا،  بشأن  روسيا  مع 
نظرائهم  مع  أسابيع  عدة  مدى  على  جنيف  في  مجتمعين  كانوا 
القاعدة  تنظيمي  ضد  الجوية  الضربات  لتنسيق  خطة  لوضع  الروس 
سوف  أنها  كشفت  قد  المتحدة  الواليات  لكن  سوريا.  في  وداعش 
األطراف. المتعددة  المحافل  في  روسيا  مع  محادثاتها   تواصل 

بعد ست سنوات  

أعلنت إسرائيل وتركيا عن توصلهما التفاق مصالحة إلنهاء المواجهة الدبلوماسية بينهما التي استمرت لمدة ست سنوات، وبدأت عندما قتلت قوات الكوماندوز البحرية 
اإلسرائيلية بالرصاص تسعة نشطاء أتراك كانوا على متن أسطول للمساعدات متوجه إلى ساحل غزة. وقد اتفق البلدان في روما على استعادة العالقات الكاملة على 
مستوى السفراء، وتقديم نحو 20  مليون دوالر كتعويض لعائالت القتلى والجرحى على متن السفينة »مافي مرمرة« في العام 2010، مما يمهد الطريق أمام إسرائيل 

لحصولها على عقود مربحة لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا .
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دام  عـــــــــــــــــــــزك
بقلم: طارق احمد شوقي
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يـــــــا  وطـــــــــــــــــــــن
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االحتفـال باليـوم الوطنـي لدولـة قطـر هـذا العـام، فـي ظـل إنجـاز العديـد مـن 
المشـاريع االسـتراتجية الواعدة التي تجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، 
وتحقيق نهضة اقتصادية شـاملة في كافة المجاالت، حيث ضخت الحكومة 
مليـارات الريـاالت فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة كمشـروع شـبكة السـكك الحديديـة القطريـة 
»الريل« وشـبكات الطرق السـريعة والكباري واألنفاق، وتشـجيع المستثمرين المحليين لرفع 

شـعار«صنع فـي قطـر« عاليـًا بهـدف تحقيق نمـو اقتصادي مسـتدام.
وقـد تحققـت تلـك االنجـازات الواعـدة بفضـل حنكـة القيـادة الرشـيدة ورؤيتها الثاقبة لتحسـين 
وجهـه  فـي  عثـرة  حجـر  تقـف  التـي  المختلفـة  العقبـات  وتذليـل  قطـر،  فـي  االسـتثمار  منـاخ 
المسـتثمرين عامـة، ومـن ثـم تشـجيع الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة خاصـة مـن خـالل 
إمدادهـم بالدعـم والتمويل،وتشـجيع قطـاع ريـادة األعمال مـن خالل العديد من المؤسسـات 
التمويليـة ومراكـز التدريـب والتطويـر واحتضان المشـاريع الناشـئة وحاضنـات االعمال، فضال 
عـن ذلـك زيـادة معـدالت تمكيـن المـرأة مـن الوظائـف العامـة، وعـدم االعتمـاد علـى البتـرول 

كمصـدر أساسـي للدخـل القومـي واالتجـاه بقـوة نحـو االقتصـاد المعرفـي.

كمـا تـم إنجـاز العديـد مـن المراحـل المتقدمـة لمشـاريع مونديـال 2022، وغيرهـا مـن الخطـط 
والمشـاريع الطموحـة التـي تحقـق رؤيـة 2030، وتجعـل قطـر بمـا ال يـدع مجـاال للشـك بيئـة 
حاضنـة لالسـتثمار المحلـي واالقليمي والدولـي، وتعزيز قطاع الخدمات اللوجسـتية بداية من 
مطـار حمـد الدولـي الـذي حقـق نجاحـات غيـر مسـبوقة جعلتـه فـي المركـز األول علـى قائمـة 
أفضـل مطـارات الشـرق األوسـط والمركـز العاشـر علـى مسـتوى مطـارات العالـم، ولـذا رفع 
طاقتـه االسـتعابية مـن 50 مليـون مسـافر لتصـل إلـى          70 مليـون مسـافر فـي المرحلـة 

الثالثـة مـن عـام 2017.
عملياتهـا  معـدل  وزيـادة  القطريـة  الجويـة  الخطـوط  توسـع  فـي  كبيـرا  دورا  المطـار  ويلعـب 
التشـغيلية فـي الوجهـات السـياحية حـول العالـم والتـي تزيـد عـن150 وجهـة سـياحية، حيـث 
»الترانزيـت«  سـياحة  اسـتطاعت  العالم،ومؤخـرا  علـى  قطـر  بوابـة  ليكـون  المطـار  صمـم 
حمـد  مطـار  عبـر  المعمورة،حيـث  بقـاع  شـتى  مـن  للسـياح  مقصـدا  بحـق  قطـر  تجعـل  أن 
الدولي17,7مليـون مسـافر خـالل النصـف األول مـن عـام 2016، باالضافـة إلـى نمـو قطـاع 
السـياحة البحريـة بشـكل بـارز مـن خـالل النظـام الجديـد فـي تأشـيرة العبـور، والـذي يجعـل 

العرس الوطني

يأتي



43
ديسمرب 2016 

قطـر فـي المسـتقبل القريب ميناء رئيسـي للسـفن السـياحية والرحـالت البحرية حـول الخليج 
والعالـم.

أضـف إلـى ذلـك مشـروع »الريـل« الـذي تسـير أعمـال الحفر واالنشـاء بـه على قدم وسـاق في 
خطوطـه المختلفه،حيـث تركـز الشـركة علـى مواصلـة التقـدم إلنجـاز مشـاريعها الثالثة،مترو 
الدوحـة، وقطـار النقـل الخفيـف فـي مدينـة لوسـيل،وقطار المسـافات الطويلة لنقـل الركاب 
والبضائع.وفـق الجـدول الزمنـي الموضـوع إلنجـاز هـذا المشـروع الـذي سـترى أولـى مراحلـه 
التشـغيلية النـور بحلـول العـام 2019، وإطالق خطوطـه الثالثة،األحمر، واألخضـر، والذهبي.
وعلـى صعيـد النهضـة الثقافيـة يشـكل بنـاء المتاحـف المتعـددة فـي قطـر بدايـة مـن المتحـف 
أعلـن عنـه مؤخـرا والـذي  الـذي  المائيـة  االسـالمي ومـرورًا بمتحـف السـالح ومتحـف األحيـاء 
سـيضم بيـن جنباتـه معظـم األحيـاء البحريـة التـي تعيـش فـي البيئـة القطريـة، باالضافـة إلـى 
المتحـف الوطنـي وكلهـا تشـكل معالمـًا سـياحية هامـة، ولبنـة رئيسـية مـن لبنـات صناعـة 
السـياحة الثقافيـة، كمـا أن الحـي الثقافـي كتـارا يعـد صرحا من صـروح المعالم الثقافيـة البارزة 
في قطر،ويشـهد حاليا العديد من المشـاريع االنشـائية الواعدة،وبناء العديد من الجاليري الثراء 

الحركـة التشـكيلية وجعـل قطـر عاصمـة الفنـون فـي المنطقـة.
المحيطـة  البيئـة  علـى  حضاريـا  ينعكـس  والـذي  بالوكـرة  واقـف«  »سـوق  تشـييد  تـم  كمـا 
وأوسـاطها االجتماعيـة واالقتصاديـة، أضـف إلـى ذلـك دور قطـر الهـام فـي انضمـام« القهـوة 
العربـي والمجالـس« إلـى هيئة التراث العالمي »اليونسـكو« والمحافظة عليها كإرث حضاري 

لدولـة قطـر ودول الخليـج العربـي.
خالصـة القـول لـن يتوقف قطار االنجازات القطرية التي يشـهد بها القاصـي والداني على كافة 
الصعد،سـواء فـي الجانـب االقتصـادي أو السياسـي أو االجتماعـي أو الثقافـي أو االنسـاني، بل 
يسـير وفـق رؤيـة واضحـة عمادهـا تضافـر الجهـود يـدا بيـد تحـت قيـادة رشـيدة واعيـة، تعـرف 

السـير فـي طريـق تقويـة لبنـات الدولـة ووقايتها مـن األخطـار المحدقة بها.
ــ رحمه الله  أخيـرًا سـيظل »اليـوم الوطنـي« تخليـدًا لذكرى الشـيخ جاسـم بن محمـد بن ثانيـ 
ـــ الـذي قـاد شـعب قطـر نحو التأسـيس وإرسـاء قواعـد الدولـة الحديثـة، وتجميـع القبائل تحت 
رايتـه ومـن خلفـه شـعبه، الـذي تعهد معه علـى المضي قدمًا في سـبيل تحقيق رفعـة وازدهار 

هذا البلـد المعطاء.
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المديـر  الجماعـي  محمـد  نبيـل  المهنـدس 
العـام لمصنـع »العديـد للـزوارق« بالنهضـة 
البـالد  تشـهدها  التـي  الشـاملة  الحضاريـة  
فـي ظـل القيـادة الرشـيدة وذلـك علـى كافـة الصعـد السـيما 
التـي  الرائـدة  النوعيـة  والمشـاريع  التحتيـة  البنيـة  مجـال  فـي 
تشـهدها قطـر، منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر مشـروع 
الريـل ومطـار حمـد الدولـي ومدينـة مشـريب ومينـاء الدوحـة 
إلـى  باالضافـة  دوالر،  مليـار   7،4 كلفتـه  تبلـغ  الـذي  الجديـد 
تزخـر  التـي  الرائـدة  النوعيـة  المشـاريع  مـن  والعديـد  العديـد 
بهـا قطـر كبنـاء المالعـب الرياضيـة علـى أعلـى المسـتويات 
العالميـة وبنـاء المتاحـف والفنـادق والمراكـز التجاريـة المميزة 
التـي تجذب السـياح، حيث تنفـق الدولة ما يزيدعن 200 مليار 
دوالر اسـتعدادا لمونديـال 2022م، والـذي يعـد بحـق رافعـة 
قطـر االقتصاديـة، حيـث يجـذب المونديال كبار المسـتثمرين 
والشـركات العالميـة في المنطقة االقليميـة والعالم وهو ما 

يضـع قطـر بحـق علـى خارطـة االسـتثمار العالمـي.   

صناعة الزوارق تدعم االقتصاد الوطني
مصـادر  تنويـع  سياسـة  تنتهـج  قطـر  أن  الجماعـي  وأضـاف 
اسـتراتيجية  كسـلعة  البتـرول  علـى  االعتمـاد  وعـدم  الدخـل 
ممـا جعلهـا أقـل الـدول الخليجيـة تضـررًا بانخفـاض أسـعار 
إلـى أن االسـتثمار فـي  النفـط فـي منطقـة الخليـج، مشـيرًا 
العقـول البشـرية ورفـع كفـاءة وقـدرات الكـوادر الوطنيـة فـي 
شـتى المجـاالت سـيأتي أكلـه فـي أقـرب وقـٍت ممكـن، وعّبـر 
عـن أملـه أن يتـم تدريس صناعـة الزوارق واليخـوت في مجال 
للسـوق  يتوفـر  بحيـث  معينـة،  دراسـية  بمراحـل  التعليـم 
المحلـي مهندسـين علـى كفـاءة عاليـة في هذا المجـال فقطر 
فـي حاجـة إلـى المزيـد مـن المهندسـين البحرييـن القطرييـن 
دولتنـا  فـي  الصناعـة وتطورهـا  نمـو هـذه  علـى  يسـاعد  بمـا 
الحبيبة.داعيـا الجهـات ذات العالقـة بضـرورة إنشـاء أكاديميـة 
بحريـة وطنيـة لتصنيـع الـزوارق واليخـوت، وهذا من شـأنه أن 

يشـجع القطـاع الخـاص علـى الدخـول بقـوة في هـذا المجال، 
ودعـم الصناعات الصغيرة والمتوسـطة فـي هذا المجال بما 
يجعـل قطـر تكـف عـن االسـتيراد مـن الخـارج بأسـعاٍر باهظـة 
الثمـن وتكتفـي بالمنتـج المحلـي الـذي يحمـل شـعار »صنـع 

فـي قطـر«.

مصنع العديد للزوارق
المحلـي  للسـوق  تلبيـه  ومـا  المصنـع  منتجـات  وحـول 
أوضـح الجماعـي حـرص »مصنـع العديـد للـزوارق« منـذ 
بدايتـه علـى تقديـم منتجـات مميزة في مجـال الصناعات 
البحريـة منوهـًا بخدمـات مـا بعـد البيـع، وذلـك مـن خـالل 
ورش الصيانـة المتوفـرة للمصنع، باالضافة إلى الضمان 
الـذي نقدمـه علـى منتجاتنـا وهـو مـا يجـد صـدى واسـعا 
لـدى عمالئنـا فـي السـوق المحلـي والخليجـي حيث يصل 

الضمـان إلـى خمس سـنوات. وعـن التطور الذي يشـهده 
»مصنـع العديـد« قـال الجماعـي« إننـا حاليـا نصنـع زوارق 
الفتـرة  غضـون  فـي  لكننـا  قدمـا،   36 إلـى  طولهـا  يصـل 
الفاخـرة  اليخـوت  صناعـة  مجـال  فـي  سـندخل  المقبلـة 
طولهـا  يصـل  والتـي  والمتوسـط  الصغيـر  الحجـم  ذات 
إلـى 60 قدمـًا كمرحلـة أولـى تمهيـدا لتصنيـع كافـة أنـواع 
2030م. رؤيـة  تحقيـق  مـن  انطالقـا  الفاخـرة  اليخـوت 
للـزوارق مصنعـًا وطنيـًا  العديـد  مشـددا علـى أن مصنـع 
%100 وأن معـدالت الطلـب علـى المصنـع زادت 60% 
عـن العـام الماضـي«. ويسـعى الجماعـي جاهـدًا لتطويـر 
هـذه الصناعـة المحليـة بمـا لديـه مـن خبـرة وفريـق عمـل 
الجديـد  يتابـع  أنـه  كمـا  المسـتويات،  أعلـى  علـى  مـدرب 
دائمـا فـي هـذه الصناعـة التـي تشـهدا تطـورا دائمـا مـن 
والدوليـة،  االقليميـة  المحليـة  المعـارض  حضـوره  خـالل 
هـذا  فـي  البحريـة  المنتجـات  أحـدث  علـى  لالضطـالع 

المجـال.

المنتج المحلي والمنتج األجنبي
وبّين الجماعي أن المنتج المحلي يشهد معدالت طلب عالية 
بمـا يجعل معدالت اسـتيراد القطريين للـزوارق واليخوت من 
التـي يتمتـع بهـا المنتـج  الخـارج يقـل تدريجيـًا وذلـك للمزايـا 
المحلـي عـن المنتـج األجنبـي، حيـث يتوفـر المنتـج الوطنـي 
الكلفـة  عـن  بعيـدا  مناسـبة  وبأسـعار  المحلـي  السـوق  فـي 
العاليـة التـي يتكبدهـا القطريـون جـّراء شـراء تلـك المنتجـات 
وكذلـك  قطـر،  فـي  الصيانـة  توفـر  عـن  فضـاًل  الخـارج،  مـن 
بشـراء  الوطنـي  االقتصـاد  دعـم  ذلـك  كل  وفـوق  الضمـان 
المنتجـات القطريـة، وهذا عكس من يشـتري المنتج االجنبي 
فهنـاك كلفـة عاليـة منهـا كالسـفر وشـحن االمنتـج وصيانتـه 
فـي الخـارج والسـفر إذا واجه شـيئا فـي حالة الضمـان، المنتج 
يضاهـي  منتجـا  ويقـدم  واالعبـاء  المصاريـف  يوفـر  المحلـي 

العالميـة. المنتجـات 

مصنع العديد للزوارق يحقق رؤية  2030
أشاد
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نرفع آسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

حضرة مقام صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى

صاحب السمو األمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  وإلى

وإلى
الشعب القطري الكريم

سائلين اهلل جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم
باألمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ألمير البالد المفدى

العرس الوطني
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 واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

ركيزة االستثمار في االبتكار التكنولوجي

العرس الوطني
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تعتبـر واحـة قطـر للعلوم والتكنولوجيا جزءًا من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسـة 
قطـر للتربيـة والعلوم وتنمية المجتمع،وهي منطقة حرة وحاضنة للشـركات الناشـئة 

المتخصصـة فـي تطويـر التكنولوجيا وداعمة لتطوير المشـاريع التكنولوجية.

العرس الوطني



48
ديسمرب 2016 

الالزمـة  البيئـة  توفيـر  إلـى  الواحـة 
صالحـة  تقنيـات  لتطويـر 
ودعـم  التجـاري،  لالسـتخدام 
الريـادة،  وروح  واالبتـكار  البحـوث 
حيـث تقـوم بالتركيـز علـى أربعـة محـاور رئيسـية، وذلـك 
وفقـًا السـتراتيجية قطـر الوطنيـة للبحـوث التـي أعلنـت 
الصحـة،  وعلـوم  والبيئـة،  الطاقـة،  وهـي   ،2012 عـام 
وتكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات. كمـا انهـا تقـع فـي 
وتسـتفيد  قطـر،  ِلمؤسسـة  التابعـة  التعليميـة  المدينـة 
الرائـدة  البحثيـة  الكلّيـات  توّفرهـا  التـي  المـوارد  كل  مـن 

هنـاك. القائمـة 

صغيـرة  شـركات  بالواحـة  الحـرة  المنطقـة  وتضـم 
يمّيزهـا  بحثيـة،  ومعاهـد  كبـرى  دوليـة  ومؤسسـات 
تمويـل  فـي  وتعاونهـا  جهودهـا  تضافـر  األولـى  بالدرجـة 
الملكيـة  مفهـوم  وترسـيخ  الجديـدة،  المشـروعات 
وتطويـر  التكنولوجيـا،  إدارة  مهـارات  وتعزيـز  الفكريـة، 

مبتكـرة.  منتجـات 
تطمـح واحـة قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا إلـى خلـق بيئـة 
مناسـبة لتشـجيع ورعايـة االبتـكار والعمـل المشـترك عبـر 
بتطويـر  المعنيـة  والشـركات  المشـاريع  ودعـم  اجتـذاب 
األبحـاث  وتسـويق  التكنولوجيـة  والمنتجـات  الخدمـات 
التكنولوجيـة  البيئـة  إلثـراء  سـعيها  منطلـق  مـن  العلميـة 

اإلقليميـة  السـاحة  علـى  ريـادي  دور  وأداء  قطـر  فـي 
والدوليـة.

بأحـدث  المعـدة  المكتبيـة  المرافـق  توفـر  فهـي  لـذا 
المشـاريع  لدعـم  التكنولوجيـة  والمعـدات  األجهـزة 
الناشـئة والكبيـرة علـى حـد سـواء.وتتميز المنطقـة الحـرة 
بتقديمهـا لمجموعـة مغريـة مـن التسـهيالت واالمتيـازات 
فـي  التكنولوجيـة  الشـركات  نخبـة  اسـتقطاب  أجـل  مـن 
المرافـق،  إدارة  خدمـات  ومنهـا  والعالـم،  المنطقـة 
الحفـاظ علـى ملكيتهـا  العالميـة مـن  الشـركات  وتمكيـن 
بأسـعار  المرافـق  تقديـم  عـن  فضـاًل   ،100% بنسـبة 

الضرائـب. مـن  واإلعفـاء  تنافسـية 
واحـة  تقدمهـا  التـي  والمميـزات  الخدمـات  جانـب  وإلـى 
والتطويـر  البحـوث  فـي  المتخصصـة  للشـركات  قطـر 
بداخـل  مراكزهـا  لتأسـيس  التكنولوجيـا  وتسـويق 

الحـرة. المنطقـة 
األسـاس  فـي  هدفهـا  برامـج  أربعـة  بتوفيـر  أيضـا  تقـوم 
تطويـر  مجـال  فـي  األعمـال  ريـادة  قطـاع  دعـم  هـو 

وهـي:  ومنتجاتهـا،  التكنولوجيـات 
- التدريـب والتعليم 

Ac- التكنولوجيـة  المشـاريع  تطويـر  تسـريع  وبرامـج   -(
 )celerator

 )Incubator( ومركـز حاضنة األعمال -
- وبرامج التمويل

تسعى

38  شركة تعمل 
من داخل المنطقة 

الحرة منها 
شركات دولية 

ومحلية مرموقة 
وشركات صغيرة 

وناشئة

العرس الوطني
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رحـالت  الواحـة  تنظـم  التعليميـة،  جهودهـا  سـياق  فـي 
الربيـع  عطلتـي  خـالل  الجامعييـن  للطـالب  خاصـة 
األعمـال  ريـادة  بفـرص  تعريفهـم  أجـل  مـن  والصيـف 
دورات  تقـدم  كمـا  التكنولوجـي،  القطـاع  فـي  واالبتـكار 
بهـدف  الجامعـات  بطـالب  خاصـة  صيفيـة  تدريبيـة 
تزويدهـم بالخبـرات والمهـارات العمليـة الالزمـة لتطويـر 

ودوليـًا. محليـًا  الناشـئة  المشـاريع 
المشـاريع  تطويـر  تسـريع  برامـج  يخـص  فيمـا  أمـا 
قطـر  واحـة  أطلقـت  فقـد   ،)Accelerator( التكنولوجيـة 
برنامجي«أكسـيليريت« )XLR8( الخـاص بها و«ديسـترو 
 500« مؤسسـة  مـع  بالشـراكة   )Distro Dojo( دوجـو« 
سـتارت أبـس«، المؤسسـة العالميـة الرائـدة فـي مجـال 

الناشـئة. التكنولوجيـة  المشـاريع  فـي  االسـتثمار 
فبينمـا يقـدم البرنامـج األول دورات تدريبيـة ودعمـا ماديـا 
الزالـت  التـي  العمـل  لفـرق  واإلرشـاد  والتوجيـه  بسـيطا 
وتحديـد  تطويرهـا  إلـى  وتسـعى  مـا  منتـج  فكـرة  تقيـم 
3 أشـهر كاملـة،  يقـوم  جدواهـا اإلقتصاديـة فـي خـالل 
البرنامـج الثانـي ديسـترو دوجـو بدعم االسـتثمار وتسـريع 
والقائمـة  الناشـئة  التكنولوجيـة  الشـركات  نمـو  وتيـرة 
بالفعـل، وذلـك مـن خـالل تقديـم كافـة سـبل الدعـم مـن 
توجيـه وإرشـاد واسـتثمار وقنـوات للتواصل مع شـبكات 

والدوليـة. اإلقليميـة  التكنولوجيـة  الشـركات 
وأمـا عـن حاضنـة األعمـال، فيحـرص هـذا البرنامـج علـى 

وأصحـاب  األعمـال  لـرواد  النجـاح  عوامـل  كافـة  إتاحـة 
تحقيـق  مـن  لتمكينهـم  الناشـئة  التكنولوجيـة  الشـركات 
رؤيتهـم علـى أكمـل وجـه. وفـي سـبيل ذلـك، تخصـص 
لمـدة  للعمـل  مسـاحات  المنضمـة  للمشـاريع  الواحـة 
الفنـي  الدعـم  خدمـات  عـن  فضـاًل  مجانـًا،  كامـل  عـام 
التدريبيـة  والـدورات  العمـل  وورش  واالستشـاري 
المتقدمـة  التطويـر  مرافـق  إلـى  الوصـول  وسـهولة 
يقـع فـي قلـب  األعمـال  أن مركـز حاضنـة  إلـى  باإلضافـة 
الواحـة بحيـث تعمـل هـذه الشـركات الصغيـرة والناشـئة 
مجـال  فـي  الكبيـرة  الدوليـة  الشـركات  جنـب  إلـى  جنبـا 
التواصـل  قنـوات  فتـح  علـى  يسـاعد  ممـا  التكنولوجيـا 

بينهـم. التعـاون  وسـبل 

ومـن جهـة تمويـل المشـاريع، تسـخر واحـة قطـر مـوارد 
تمويـل  وصنـدوق  المنتجـات  تطويـر  تمويـل  صنـدوق 
المشـاريع التقنيـة مـن أجـل دعـم الشـركات التكنولوجيـة 
المؤهلـة  والمشـاريع  قطـر  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
وخدماتهـا،  منتجاتهـا  لتمويـل  العالميـة  للسـوق 
وتخصيـص المنـح الماليـة لتطويـر عملياتها، واالسـتثمار 
واحـة  وتضـم  ودوليـًا.  إقليميـًا  التكنولوجـي  االبتـكار  فـي 
38 شـركة تعمـل مـن  قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا حاليـا 
ومحليـة  دوليـة  شـركات  ومنهـا  الحـرة  المنطقـة  داخـل 

وناشـئة.  صغيـرة  وشـركات  مرموقـة 

 الواحة تقدم مجموعة 
مغرية من التسهيالت 

واالمتيازات 
الستقطاب نخبة 

الشركات التكنولوجية 
في المنطقة والعالم

العرس الوطني
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بجميـع  للسـيارات  المانـع  مجموعـة 
فروعهـا أسـمى آيـات التهانـي والتبريـكات 
مقـام  حضـرة  الرشـيدة  القيـادة  إلـى 
أميـر  ثانـي  آل  حمـد  بـن  تميـم  الشـيخ/  السـمو  صاحـب 
بمناسـبة  الوالـد  األميـر  السـمو  وصاحـب  المفـدى  البـالد 
القطـري  الشـعب  تهنـيء  كمـا  المجيـد  الوطنـي  اليـوم 
تحـل  جميعًا.حيـث  علينـا  الغاليـة  الذكـرى  بهـذه  األصيـل 
حضاريـة  نهضـة  ظـل  فـي  العظيمـة  االمناسـبة  تلـك 
مـن  العديـد  وتنفيـذ  المجـاالت،  كاقـة  فـي  مسـبوقة  غيـر 
فـي  قطـر  تجعـل  التـي  الواعـدة  االسـتراتيجية  المشـاريع 

المتقدمـة. الـدول  مصـاف 

شركة المانع السيارات: 
إيدج الجديدة 

فـورد  شـركة  تطـرح  الجديـدة  موديالتهـا  صعيـد  وعلـى 
سـيارة فـورد إيـدج الجديـدة كليـًا وهـي أول مركبـات فـورد 
التـي تتمّيـز بنظـام التوجيـه المتكّيـف الخـاص بالشـركة؛ 
األولـى  للمـرة  تقديمهـا  يتـم  التـي  التقنيـات  وتتضّمـن 
االستشـعار  وأجهـزة  المحّسـن،  النشـط  الركـن  مسـاعد 
الجانبّيـة الخاصـة بالركـن، وكاميـرا أمامّيـة مـع بّخـاخ رّش، 
حيـث تّمـت إعـادة تصميـم إدج بالكامـل لتلبيـة التوّقعـات 
هندسـتها  إعـادة  تّمـت  كمـا  الجـودة،  حيـث  مـن  العاليـة 
والتقنيـات للحصـول علـى  المّيـزات  المزيـد مـن  إلضافـة 
تجربـة قيـادة فريـدة مـن نوعهـا، وهـي متوفـرة بمحّركيـن 
بأربـع  لتـر   2.0 سـعة   EcoBoost® محـّرك  جديديـن- 
أسـطوانات القياسـي ومحـّرك V6 EcoBoost سـعة 2.7 

لتـر فـي طـرازات  إيـدج سـبورت.

المتحدة للسيارات المانع :
 دودج نيون 2017 

نوعهـا  مـن  فريـدة  مسـتويات   2017 نيـون  دودج  تحقـق 
السـيدان  سـيارات  لشـريحة  القياسـية  الميـزات  مـن 
المدمجـة، حيـث تواصـل أول سـيارة دودج مدمجـة فـي 
الشـرق األوسـط منـذ خمـس سـنوات ممارسـة العالمـة 
التقليد،مـن خـالل تقديـم معـروض ذي  التجاريـة لكسـر 
السـالمة  تجهيـزات  مـن  كاملـة  ومجموعـة  عاليـة  قيمـة 
وتتمتـع  الصغيـرة،  السـيارات  فئـة  فـي  القياسـية 
الفـور  علـى  مميـزه  تجعلهـا  رياضـي  بشـكل  نيـون  دودج 
ومسـتويات  دودج،  عائلـة  فـي  عضـو  أحـدث  باعتبارهـا 
مـن  فريـدة  تعتبـر  والراحـة  المالءمـة  ومزايـا  الرحابـة  مـن 

المزايـا  سـعرها،  وبمسـتوى  شـريحتها  ضمـن  نوعهـا 
القياسـية المجهـزة بهـا جميـع طـرازات دودج نيون 2017 
وتشـتمل علـى مـا يلي:وسـائد هوائيـة: 2 فـي األمـام، 2 
فـي الجانـب و سـتارتان مكابـح مضـادة لالنغـالق مـن أربع 
قنـوات التحكـم اإللكترونـي بالثبـات، الفرامـل المسـاعدة 
فـي حـاالت الطـوارئ، التوزيـع اإللكترونـي لقـوة الفرامـل، 
المسـاعدة  إلكترونيـًا،  المركبـة  انقـالب  مـن  التخفيـف 
فـي بـدء صعـود التـالل، التحكـم فـي الجـر، التحكـم فـي 
اإلطـارات،  ضغـط  مراقبـة  نظـام  المقطـورة،  انحـراف 
كفالـة  أماميـة،  ضبـاب  أضـواء  السـرعة،  تثبيـت  نظـام 
سـنوات/100   5 لمـدة  المصنعـة  الشـركة  مـن  شـاملة 

كلـم. ألـف 

مجموعة المانع للسيارات 
تهنئ الشعب القطري باليوم الوطني

ترفع

سيارة فورد إيدج الجديدة

دودج نيون 2017

العرس الوطني
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نرفع آسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

حضرة مقام صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى

صاحب السمو األمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  وإلى

وإلى
الشعب القطري الكريم

سائلين اهلل جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم
باألمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ألمير البالد المفدى

العرس الوطني
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الكيانـات  إبهـار للمشـاريع مـن  مجموعـة 
االقتصادية الرائدة على مسـتوى السـوق 
القطـري فـي مجـال االسـتثمار والتطويـر 
العقـاري والتـي تمتـد أنشـطتها لتطـال مختلـف المجـاالت 
المتعلقـة فـي هـذا القطاع الحيـوي والهام، لتنفـرد بصدارة 
تقدمهـا  التـي  الخدمـات  خـالل  مـن  العقـاري  المشـهد 
الشـركات التـي تنضـوي تحـت عبائتهـا وفـي مقدمتهـا إبهار 
أكاديمـي للتدريـب اإلداري وإبهـار للمعـارض، والتـي تعتبـر 
رديفـة لنشـاط إبهـار للمشـاريع  األمـر الـذي يعكـس صوابية 
الهـدف الـذي وضعـه الدكتـور ميسـر صديـق فـي تخطيـط 
إسـتراتيجية عمـل المجموعـة، والتـي تنشـد توفيـر خدمـات 
متكاملة وفق أسس ومناهج علمية تضمن تحقيق عملية 
اسـتثمار آمنـة وموثوقـة لمختلـف عمـالء المجموعـة علـى 
اختالفهم  سـواء على مسـتوى السـوق المحلية أو الدولية، 
والتـي يمكـن اعتبارهـا مفتـاح النجـاح ألنشـطة المجموعـة 
االقتصاديـة  طبيعتهـا  تتجـاوز  أن  آثـرت  التـي  المختلفـة 
الصرفـة، إلـى لعـب دور توعوي وتثقيفـي لعمالئها يمكنهم 
مـن دراسـة الجـدوى وقـراءة المنـاخ االقتصـادي لألسـواق 

علـى اختالفهـا قبـل عمليـة التنفيـذ.
أنشطة وخدمات متكاملة 

أكـد الدكتـور ميسـر صديـق الشـريك والرئيـس التنفيـذي، 
أن النهـج المتكامـل الـذي تتبنـاه مجموعـة إبهـار يعتبـر قـراءة 
عمليـة للسـوق القطـري والذي بات يمتلـك من المقومات 
االقتصاديـة  األزمـات  اتجـاه  ذاتيـة  مناعـة  أكسـبته  التـي 
وجعلـت منـه قبلـة للمسـتثمرين الجاديـن وفـي مقدمتهـا 
مرونـة السـوق وقدرتـه علـى تعديـل خصائصـه االسـتقرار 
االقتصـادي إضافـة إلـى قوانيـن االسـتثمار والتـي تتصـف 
وتقـدم  الجـاد،  المسـتثمر  حقـوق  وضمـان  بالوضـوح 
مجموعـة إبهـار للمشـاريع حزمـة من الخدمات اإلسـتثمارية 

واإلقتصاديـة الهامـة علـى النحـو التالـى : 

تقديـم خدمـات الوسـاطة العقاريـة اآلمنـة ) بيـع – شـراء – 
تأجيـر (

خدمـات التأجيـر اإلسـتثمارى لكافـة العقـارات لمـدد طويلـة 
تتـراوح بيـن 5 إلـى 10 سـنوات و نقـوم بتحمـل المسـؤولية 

الكاملـة تجـاه السـادة المـالك لتأميـن العناصـر اآلتية : 
تحمـل كافـة أعبـاء الشـيكات المرتـدة من المسـتأجرين دون 

بخبرات تتجاوز الـ 25 عاما في مجال االستثمار والتطوير العقاري

د.صديق: سيظل اإلستثمار 
العقارى اآلمن أفضل اإلستثمارات

تعد

الدكتور ميسر صديق
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تقدم شـركة “إبهـار العقارية” خبرتها فى 
التقييـم  والتثميـن العقارى المعتمد لدى 

المحاكـم والبنوك القطرية

اإليجاريـة  القيمـة  تحمـل   – المالـك  تجـاه  مسـؤولية  أدنـى 
 –  ) الشـاغرة  الوحـدات   ( الغيرمؤجـرة  الوحـدات  مـن  ألى 
القيـام بكافـة أعمـال األمـن والحراسـة المتكاملـة والنظافـة 
والصيانـة علـى مـدار 24 سـاعة ، وقـد نتـج عـن هـذا توقيـع 
عقـود إسـتثمارية لعـدد 35 عقـار تـم التعاقـد عليهـا لمـدة 5 
16 عقـار  لعـدد  إدارة وتحصيـل وصيانـة كاملـة   – سـنوات 

مقابـل نسـبة 2.5 مـن قيمـة دخـل العقـار 

العقاريـة  الشـركات  تمثيـل   : الدوليـة  العقاريـة  إبهـار 
والتسـويق العقـارى الدولـى مـن خـالل الـوكاالت الحصرية، 
حيـث وقعـت الشـركة عقـود وكاالت حصريـة مـع شـركات 
رائـدة فـى اإلسـتثمارالعقارى مثـل عامـر جـروب   وشـركة 
الـدو هايتـس ومجموعـة جرانـد جـروب العقاريـة ومجموعـة 
مصـر،  ابـراج  و  مـارك  والنـد  سليوشـن  انتجريـد  شـركات 
باإلضافـة الـى عـدد مـن الشـركات التركية بيت ترك وسـنان 
العقاريـة و بابـا جـان لإلسـتثمار العقـارى و مجموعـة طوفان 
مـن  كل  فـي  جديـدة  اسـتثمارات  إلـى   باإلضافـة  العقاريـة 

وهولنـد. وألمانيـة  أمريـكا 
الخدمـات اإلسـتثمارية العقاريـة : تقديـم المشـاركة بالبنـاء 

علـى األراضـى للسـادة المـالك ) القيمـة المضافـة ( 
المعتمـد  العقـارى  العقـارى  التقييـم  و  التثميـن  خدمـات 
لـدى المحاكـم و وزارة العـدل والبنـوك القطريـة أحـد أهـم 
الخدمـات المؤثـرة التـى تقدمهـا مجموعـة إبهـار للمشـاريع، 
حيث يعتبر الدكتور ميسـر صديق خبير معتمد لدى البنوك 
و المحاكـم القطريـة بخبـرة إجتيـاز لعدد من البرامـج الدولية 
والتثميـن  التقييـم   مهنـة  وقواعـد  أصـول  إحترافيـة  فـى 
العقـارى باإلضافـة إلـى خبـرة ممتـدة فـى المجـال ألكثـر مـن 

20 عامـَا 
و  العقاريـة  الجـدوى  ودراسـات  تحكيميـة  إستشـارات 
إدارة  و  إنشـاء  و  العقاريـة  المنازعـات  فـض  و  التوفيـق 

. العقاريـة  المحافـظ 

إبهار للمعارض 
 وال يقتصـر نشـاط المجموعـة علـى الـدور التثقيفـي حيـث 
علـى  حرصـت  إبهـار  مجموعـة  أن  صديـق  الدكتـور  أوضـح 
إيجـاد منصـة مثاليـة قـادرة علـى اسـتقطاب المسـتثمرين 

افتتاح معرض إيجي فيو للعقارات المصرية

ختام دورة ادارة العقارات

جانب من صالة العرض الدائمة بمركز ابهار لألعمالختام برنامج تأهيل ا لمقيم المعتمد  العقارى المصري
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يلعـب  جـاذب  صحـي  منـاخ  ضمـن  العقـاري  القطـاع  فـي 
دورا حيويـا فـي النهـوض بالقطـاع العقـاري وتطويـر أعمالـه 
إبهـار  شـركة  خـالل  مـن  الخطـوة  هـذه  بلـورة  تـم  حيـث 
لتنظيـم المعـارض والتـي أثبتـت مقـدرة رائـدة فـي ترجمـة 
الفعاليـات  مـن  العديـد  وتنفيـذ  عمليـا  المجموعـة  أهـداف 
أعمـال  دعـم  فـي  األكبـر  األثـر  لهـا  كان  التـي  االقتصاديـة 
الشـركة على مسـتوى السـوق المحلية والعالمية من خالل 
تنظيـم العديـد مـن المعـارض شـكلت حدثـا اقتصاديـا بـارزا 
العقـاري وفـي مقدمتهـا معـرض “إبهـار فيـو  القطـاع  فـي 
العقـاري” والـذي يعتبـر ثانـي أكبـر معـرض بدولـة قطـر بعـد 
مـن  العديـد  اجتـذب  والـذي  قطـر  سـكيب  سـيتي  معـرض 
الثانيـة  النسـخة  كذلـك  ودوليـا،  محليـا  الكبـرى  الشـركات 
مـن معـرض “COVER TECH” الـذي يسـلط الضـوء علـى 
أحـدث المـواد و المنتجـات فـي مجـاالت تغطيـة و تكسـية 
و  الحوائـط،  ودهانـات   ، األرضيـات  و  المبانـي   واجهـات 
البيئـة   الصديقـة  المـواد  ذلـك  فـي  بمـا  الداخليـة،  القواطـع 
موعـد  عـن  صديـق  الدكتـور  وكشـف  للحريـق.  والمقاومـة 
عقـاري  معـرض  أول   ”Next Value“ فعاليـات  انطـالق 
عربـي دولـي يقـام فـي قلـب أوروبـا بتاريـخ 17  إبريـل 2017 
  Global Events مـن خـالل عقـد شـراكة و تعـاون مـع شـركة
الهولندية ويسـتهدف المعرض شـريحة واسـعة من العرب 

المقيمـن فـي أوروبـا و المقـدر عددهـم بأكثـر مـن  5 مالييـن 
البنيـان  قبـل  اإلنسـان  بنـاء  مؤتمـر  تنظيـم  كذلـك  نسـمة، 
والـذي حقـق صـدى واسـعا فـي عـدد مـن الـدول الخليجيـة، 
كمـا نخطـط للسـنة القادمـة أن يكـون هنـاك معـرض آخـر، 

وتتويجـا لمسـيرة إنجازاتهـا حصلت شـركة إبهـار للمعارض 
علـى عضويـة االتحـاد العالمـي للفرانشـايز IFA  الـذي يضـم 
أكثـر مـن خمسـين جمعيـة واتحـاد وطنـي، ويمثـل األطـراف 
فـي  )الفرانشـايز(  التجـاري  االمتيـاز  قطـاع  فـي  العاملـة 

العالـم.  قـارات  مختلـف 

مركز إبهار أكاديمي للتدريب
هـي  إبهـار  مجموعـة  أن  قولـه:  صديـق   الدكتـور  واختتـم 
بمثابـة خالصـة ونتـاج خبـرة تتجـاوز الــ 25 عامـا فـي مجـال 
االسـتثمار والتطويـر العقاري، األمر الـذي انعكس بالضرورة 
احتياجـات  تحديـد  وفـي  ككل  المجموعـة  سياسـة  علـى 
مـن  تأسـيس مجموعـة  إلـى  بهـا  دفـع  العمـل، ممـا  سـوق 
الشـركات التـي توفـر خدمـات متكاملـة فـي سـبيل تحقيـق 
اسـتثمار آمـن يسـتند إلـى نهـج علمـي يسـاهم فـي تقليـل 
بيـن  الثقـة  عامـل  إرسـاء  علـى  ويسـاعد  المخاطـر  نسـب 
المجموعـة وعمالئهـا، والـذي تـم ترجمتـه عمليـا مـن خـالل 
مركـز إبهـار أكاديمـي للتدريـب اإلداري الـذي يقـدم مجموعة 
مـن الخدمـات أهمهـا دراسـات الجـدوى لـكل مـن يرغب في 
قبـل  مقدراتهـا  بـكل  المشـاريع  وفحـص  منهـا   االسـتفادة 
وقـت التنفيذ،باإلضافـة إلـى اسـتعانة المركـز بأكبـر عـدد مـن 
محاضريـن  مـن  العالـم  مسـتوى  علـى  والكفـاءات  الخبـراء 
لالسـتئناس بآرائهـم وأحـدث دراسـاتهم، وتوظيفها ضمن 
األسـواق التي ننشـط بها كمجموعة. ومن األنشـطة البارزة 
التـي قـام بها المركز في اآلونة األخيرة إبرام اتفاقية شـراكة 
مـع المنظمـة العالميـة للتحكيـم والوسـاطة والتـي تقـوم 
الجهـات  مـع  المحتـرف  والمحكـم  الوسـيط  تأهيـل  بـدور 
المعتمـدة بهـدف ضبـط مسـيرة التحكيـم بالـدول العربيـة 
وقوننتهـا. كذلـك قـام المركـز بتنفيـذ أحـدث برنامـج لخبـراء 
التقييم و التثمين العقاري للمساهمة في تطوير منظومة 
المهـن العقاريـة بتقديـم أحدث برامـج التدريـب العالمية في 
آخـره  إلـى  العقـارات،  وإدارة  والوسـاطة  العقـاري  التقييـم 
مـن األنشـطة التـي ذات الصبغـة التثقيفيـة كالمحاضـرات 
والنـدوات علـى هامـش الفعاليـات المختلفـة التـي تنظمهـا 

المجموعـة أو التـي تشـارك بهـا.
لقاء سعادة األمير بندر بن تركي بن عبد العزيز أثناء فعاليات مؤتمر التحكيم الدولي بشرم الشيخ
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نرفع آسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

حضرة مقام صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى

صاحب السمو األمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  وإلى

وإلى
الشعب القطري الكريم

سائلين اهلل جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم
باألمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ألمير البالد المفدى
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سيارات الدفع الرباعي من مرسيدس-بنز 

الخيار األفضل في كل الظروف
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لمرسـيدس-بنز  العريـق  التاريـخ  جانـب 
وتفوقهـا في عالم سـيارات السـيدان الفاخرة، 
فـإن الشـركة الرائـدة تركـت بصمتهـا المميـزة 
فـي سـيارات الدفـع الرباعـي التـي طورتهـا تباعـًا علـى مـدار 
بتركيزهـا  معروفـة  فمرسـيدس-بنز  الماضيـة.  األعـوام 
علـى التكنولوجيـا والفخامـة والتفـوق، وأضافـت مـن خـالل 
الجامحـة.  القـوة  وهـو  آخـر  بعـدًا  الرباعـي  الدفـع  سـيارات 
ولعـل أكثـر مـا يميز سـيارات الدفع الرباعي من مرسـيدس-
والمتانـة  القـوة  إلـى  والرفاهيـة  الجمـال  جمعهـا  هـو  بنـز 
فـي  للراغبيـن  األمثـل  الخيـار  بذلـك  لتكـون  العالـي،  واالداء 
الريـادة الدائمـة والقيـادة فـي كافـة الظروف وعلـى مختلف 
الدائـم  التركيـز  ذلـك  إلـى  أضـف  والتضاريـس.  الطرقـات 

الشـركة. أولويـات  تعتبـر مـن  التـي  السـالمة  علـى 
فـي هـذه السلسـة نعـرض أبـرز سـيارات الدفـع الرباعـي 
خالـد  بـن  ناصـر  شـركة  يسـر  والتـي  مرسـيدس-بنز  مـن 
للسـيارات، المـوزع المعتمـد لمرسـيدس-بنز فـي قطـر، 
GLA، GLC،  GLC:تقديمهـا للعمـالء القيميـن وتتضمـن

.GLS، G ،كوبيـه GLE ، GLE ،كوبيـه

فئة GLA الجديدة
بـدأت مرسـيدس-بنز إفـي عـام 2013 إنتـاج فئـة جديـدة 
بالكامـل هـي الفئـة GLA، والتـي تعتبـر أصغر فئـات الدفع 
الرباعـي لـدى الشـركة، إذ تقـوم علـى قاعـدة مشـتركة مـع 
وجـذاب،  حديـث  السـيارة  تصميـم  الصغيـرة.   A الفئـة 
محـركات  مـع   ،A للفئـة  مشـابهة  التقنيـة  وتجهيزاتهـا 
حصـان.    211 بيـن  قوتهـا  تيربـو  مـع  اسـطوانات  بأربعـة 
تتوفـر GLA 250 بنظـام دفـع رباعـي، إال أنـه مـن الواضـح 
المعبـدة  الشـوارع  علـى  القيـادة  علـى  الفئـة  هـذه  تركيـز 

وقتهـا. معظـم  السـيارة  هـذه  سـتقضي  حيـث 
ومـن ناحيـة التصميـم، أبدعـت مرسـيدس-بنز فـي هـذه 
السـيارة للتفـوق علـى السـيارات المنافسـة مـن عاللمـات 
مرسـيدس-بنز،  طـرازات  مـن  كغيرهـا  اخـرى..  تجاريـة 
 ،AMG ايضـا بنسـختها الخاصة مـن فئة GLA تأتـي الفئـة
تحصـل  السـيارة   .GLA 45 AMG اسـم  تحمـل  والتـي 
 ،CLA45و A45 يدفـع فئتـي  الـذي  المحـرك  علـى نفـس 
تيربـو  مـع  ليتـر   2.0 بسـعة  اسـطوانات  أربـع  مـن  وهـو 
بقـوة 381 حصانـا، يدفـع السـيارة عبـر نظـام دفـع رباعـي، 
ويجعـل مـن هـذه السـيارة فئـة مميـزة فعال بـدون منافس 

حقيقـي فـي السـوق.

GLC  الجديدة
أبهـى حلـة اآلن.  GLK( فـي  GLC )تعـرف سـابقًا  سـيارة 
ففـي كافـة الظـروف، تتفـوق سـيارة الدفـع الرباعـي ذات 
الحجـم المتوسـط بمسـتويات األمـان الفائقـة التـي تعتبر 
السـمة األبـرز فيهـا، إلـى جانـب أحـدث انظمـة المسـاعدة 
تخفيضـه  بعـد  الوقـود  اسـتهالك  فـي  العاليـة  والكفـاءة 
الوقـت  فـي  السـابق.  الطـراز  مـع  مقارنـة   %  19 بنسـبة 
نفسـه فـإن نظام التعليـق ذات غرفتي الهواء المزدوجتين 
الفئـة،  هـذه  فـي  يضاهـي  ال   AIR BODY CONTROL
ونظـام  الديناميكـي  الحركـة  ناقـل  نظـام  بينمـا يسـاهم 
أثنـاء  الراحـة  زيـادة  فـي   4MATIC الدائـم  الرباعـي  الدفـع 

القيـادة ويعـزز مـن القيـادة الرياضية للسـيارة بغـض النظر 
تصميـم  وراء  الكامـة  الفلسـفة  إن  الطريـق.  طبيعـة  عـن 
الحديثـة  النقـاء الحسـي والجماليـات  الجديـدة تعـزز   GLC
التـي تغيـب علـى سـيارات الطـرق الوعـرة المعتـادة. يتميز 
تجسـد  بينمـا  العاطفـي  بالمظهـر  الدينامكـي  التصميـم 
االندفـاع  مـن  درجـات  الخارجـي  التصميـم  فـي  األسـطح 
وذلـك فـي تمـاه كامـل مـع الخـط الـذي تنتهجـه سـيارات 
الدفـع الرباعـي فـي مرسـيدس-بنز. علـى المسـتوى الفني 
والتقنـي فإنهـا ترسـي معاييـر جديـدة فـي كافـة الجوانـب 
لتؤكـد سـيارة الدفـع الرباعـي ذات الحجـم المتوسـط على 

قدراتهـا العاليـة علـى الطـرق الوعـرة.

GLC  كوبيه
كوبيـه   GLC كليـًا  الجديـدة  الرباعـي  الدفـع  سـيارة  تتميـز 
مـن  المعروفـة  الرباعـي  الدفـع  سـيارات  بخصائـص 

بشـكل  وعصريـة  فاخـرة  سـيارة  إنهـا  مرسـيدس-بنز. 
العمليـة  بالخصائـص  القيـادة  حيويـة  تمـزج  حيـث  جديـد 
التـي  المثاليـة  الخصائـص  وهـي  العاطفـي  والتصميـم 
تتـرك انطباعـًا قويـًا عـن رؤيتهـا للحظـة األولـى. إنهـا ذات 
اداء عالـي سـواء فـي المـدن العصرية واالماكـن النائية على 

سـواء. حـد 
تتميـز  وجـراة.  بأناقـة  كوبيـه   GLC مرسـيدس-بنز  تتمتـع 
مظهـرًا  تمنحهـا  أفقيـًا  موجهـة  وأضـواء  واسـعة  بجوانـي 
يوحـي بالثقـة والقوة. يجسـد التصميم النشـاط والحيوية 
بينمـا تتمتـع مقصورتهـا الداخليـة بالرحابـة والمرونـة اكثـر 
أسـوب  يمنـح  الخلـف  وفـي  فئتهـا.  فـي  كوبيـه  أي  مـن 
مـع  المعروفـة.  الكوبيـه  سـيارات  جينـات  التصميـم 
جوانبهـا المنحنيـة والجوانب البـارز والعوادم المدمجة في 
الجسـم الخلفـي للمركبـة، تأتـي المؤخـرة العريضـة لتزيـد 
مـن جمـال هيبتهـا وتعزيـز ادائهـا القـوي علـى الطرقـات.
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GLE التقاليد والحداثة
التقاليـد  بيـن    )ML السـباق  )فـي   GLE سـيارة   تمـزج 
والحداثـة، مـع لمسـات فاخـرة فـي المقصـورة الداخليـة، 
باعتبارهـا خلفـًا  الخارجـي.  للهيـكل  أناقـة  أكثـر  وتصميـم 
بأفضـل  الجديـدة   GLE سـيارة   تجهيـز  تـم   M للفئـة 
والوعـرة،  المسـتوية  الطرقـات  علـى  التحكـم  خصائـص 
مـع رحابـة ممتـازة ومسـتويات عاليـة مـن أنظمـة السـالمة 
السـائق. مسـاعدة  أنظمـة  جانـب  إلـى  والنشـطة  الذاتيـة 

بنظـام  الطـرز  كافـة  تزويـد  تـم   ،GLE جيـل  بدايـة  مـع   
سـرعات  بتسـع  الحركـة  لنقـل  تلقائـي   9G-TRONIC
كتجهيـز أساسـي. كما يسـمح لـك نظام التحكم النشـط 
القيـادة  إعـدادات  بتخصيـص   DYNAMIC SELECT
لتتناسـب مـع أسـلوبك في القيـادة. يوفر النظام النشـط 
للمنعطفـات راحـة أفضـل للقيـادة سـواء عـن االلتفـاف أو 
القيـادة علـى مسـار مسـتقيم، فضـاًل عـن تعزيـز قـدرات 

الوعـرة. الطـرق  علـى  القيـادة 
4MA- للقيـادة الدائـم  الرباعـي  الدفـع  نظـام   وبفضـل 

TIC ، تمتـاز GLE بديناميكيـات اسـتثنائية ووظائـف فائقـة 

القيـادة الصعبـة.  ودقيقـة للتحكـم، حتـى تحـت ظـروف 
مسـتوى  الجديـدة   GLE سـيارة  إيجابيـات  أبـرز  ولعـل 
والرحابـة  والوعـرة،  المسـتوية  الطرقـات  علـى  التحكـم 

السـالمة.   ألنظمـة  العاليـة  والمسـتويات  المذهلـة، 
وتمـزج سـيارة GLE الجديـدة بيـن التقليـد والحداثـة، حيـث 
تنسـجم العناصر الكالسـيكية لسـيارات الدفع الرباعي مع 
سـيارة  وتكتسـب  لمرسـيدس-بنز.  العصـري  التصميـم 
GLE جاذبيتهـا المميـزة من الخصائـص النموذجية األنيقة 
لجميـع أجيـال سـيارات الدفـع الرباعي من مرسـيدس-بنز. 
وفـي الوقـت نفسـه، فـإن المصابيـح األماميـة، ومصابيـح 
اإلضـاءة التـي تعمـل على مـدار اليـوم، واألضـواء الخلفية، 
 LED الثالـث للفرامـل، فجميعهـا مـزّودة بتقنيـة  والضـوء 
. ويسـمح لـك نظـام التحكـم إعـدادات القيـادة لتتناسـب 
مـع أسـلوبك فـي القيـادة، سـواء كنـت تفضـل األسـلوب 
الرياضـي أو المريـح، أو كنت ترغب فـي المزيد من التحكم 

علـى األسـطح الزلقـة أو الطرقـات الوعـرة. 
الجوهـر  الجديـدة   GLE لسـيارة  الداخلـي  التصميـم  يبـرز 
الحقيقـي ألي سـيارة من مرسـيدس-بنز: المـواد الفخمة، 

والدقـة  واالتقـان  الرفيـع،  الطـراز  مـن  البارعـة  والحرفيـة 
الحصريـة،  "إكسـكلوزيف”  تصاميـم  ومـع  المتناهيـة. 
بـدءًا   - كبيـر  حـد  وإلـى  أكثـر  حصريـة  اللمسـات  تصبـح 
مـن المقاعـد الفاخـرة وبطانـة السـقف باللـون األسـود أو 
الرمـادي الكريسـتالي أو البروسـالن، واألضـواء المحيطـة، 
ال  فخمـة  أجـواء  تضفـي  التـي  الداخليـة  اإلضـاءة  وباقـة 

تُضاهـى.

GLE كوبيه:
الخارجـي  بمظهرهـا  تتميـز  الجديـدة  كوبيـه   GLE سـيارة 
تصاميـم  علـى  يعتمـد  الـذي  الرياضـي  وشـكلها  السـاحر 
الكوبيـه فـي مرسـيدس-بنز. تكمـل GLE كوبيه ذات األربع 
 CLS أبواب سلسـلة سـيارات الكوبيه في مرسـيدس-بنز
و CLA إلـى جانـب سـيارات الكوبيـه ذات البابيـن مـن طـراز 
مـن  للكلمـة  مـا  بـكل  فئتهـا  فخـر  بحـق  لتكـون   S و   C، E

معنـى. 
تعتمـد سـيارة GLE كوبيـه المبـادىء األساسـية ألسـلوب 
تعتبـر  المقابـل  فـي  ولكنهـا  مرسـيدس-بنز،  فـي  الكوبيـه 
الحديثـة  بالفخامـة  تتسـم  متفوقـة  رياضيـة  سـيارة 

الحسـي. للنقـاء  الرائـدة  التجاريـة  العالمـة  وتطلعـات 
تضـم GLE كوبيـه مجموعـة جديـدة كليـًا مـن التجهيـزات 
لنظـام القيـادة والتعليـق والتكنولوجيـا الفائقـة. باإلضافة 
 ،DYNAMIC SELECT الديناميكـي  التحكـم  نظـام  إلـى 
تعتمـد كوبيـه الدفـع الرباعـي ناقـل حركـة بخمس سـرعات 
مـن  تتنـوع  كليـا  ومختلفـة  متعـددة  قيـادة  تجربـة  لتوفـر 

الراحـة الفائقـة إلـى الرياضيـة التـي تخطـف األنفـاس.
جذابـة  باقـات  فـي  المعروفـة  األخـرى  التجهيـزات  تمتـزج 
فـي GLE كوبيـه. تضـم باقة مسـاعدة القيـادة Plus نظام 
DISTRONIC PLUS مـع مسـاعدة عجلـة القيـادة وبرنامج 
 PRE-SAFE مكابـح   ،Stop&Go Pilot وانطلـق  قـف 
السـير  BAS PLUS مـع مسـاعدة  المشـاة،  اكتشـاف  مـع 
المسـاعدة  العميـاء،  للنقطـة  الرؤيـة  مسـاعدة  المتقطـع، 
السـير،  مسـارات  ضمـن  السـير  علـى  المحافظـة  علـى 
ونظـام PRE-SAFE® PLUS. تضـم باقـة ركـن السـيارة 
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كاميـرا تصـور جميـع الزوايـا علـى مـدار 360 درجـة ونظـام 
 PARKTRONIC مـع  النشـط  الركـن  علـى  المسـاعدة 
لتضمـن للسـائق رؤيـة ممتازة وقيادة خالية من المشـاكل 

وسالسـة.  بأمـان  والركـن 
متعـددة  إضافيـة  خيـارات  مـن  االنتقـاء  للعميـل  ويمكـن 
الـذي   COMAND Online مـن  األحـدث  الجيـل  منهـا 
يضـم شاشـة عـرض مثاليـة للترفيه والمعلومـات بحجم 
مشـغل  أيضـًا  النظـام  يضـم  لمـس.  وشاشـة  إنـش   8
DVD ومسـاعدة إشـارات المـرور للتعـرف علـى  أقـراص 
إشـارات المـرور مـن ضمنهـا التحذيـر مـن الطريـق الخطـأ. 
COMAND On-  ويمكـن للعميـل الحصـول علـى نظـام

line بمشـغل DVD يتسـع لسـتة أقراص، ونظام الترفيه 
فـي المقاعـد الخلفيـة مـع النظـام التحكـم عـن بعـد، جهـاز 
أنـد  بانـغ  مـن  رائـع  صـوت  نظـام  أو  تلفزيونـي  اسـتقبال 

أوليفسـن.

GLS الجديدة.. 
ترسـي سـيارة GLS )تعرف السـابق بـ GL( معايير جديدة 
فـي عالـم سـيارات الدفـع الرباعـي SUV حيـث تؤكـد علـى 
مكانتهـا الفاخـرة وتعتبـر بمثابة الفئة S بالنسـبة لسـيارات 
السـيدان. تضـم GLS سـبعة مقاعـد بمواصفـات كاملـة 
المطلقـة  والفخامـة  الرحابـة  بيـن  وتمـزج   SUV فئـة  فـي 
والسـالمة.  واألمـان  الراحـة  مـن  عاليـة  مسـتويات  مـع 
أو  اليومـي  لالسـتخدام  السـيارة  اسـتخدمت  وسـواء 
جميـع   GLS تلبـي  الوعـرة،  المسـارات  علـى  للمغامـرات 
المتطلبـات براحـة ويسـر. ومقارنـة مـع سـابقاتها، يضـم 
الجيـل الجديـد مـن هـذا الطـراز ناقـل حركـة محسـن مـن 
نظـام  خيـارات  مـن  المزيـد  مـع  والقـدرة  الكفـاءة  حيـث 
DYNAMIC SELECT والـذي يعتبـر المرحلـة األخيـرة من 

ونظـام   AIRMATIC الهـواء  تعليـق  نظـام  فـي  التطـور 
االتوتوماتيكـي  الحركـة  وناقـل   ،ADS التخميـد  تعزيـز 
مـع  المسـاعدة  ونظـام   ،9G-TRONIC سـرعات  بتسـع 
أحـدث جيـل مـن تقنيـة المعلومـات مع قـدرة الدخول إلى 

اإلنترنـت. 
تتميـز GLS بتصميمهـا الخارجـي الديناميكـي واإلنسـيابي 
ومقصورتهـا الداخليـة الفاخـرة لتبتكـر لنفسـها شـخصية 
المصممـون  أدخـل  الطـراز،  مسـتقلة. مـع تحديـث هـذا 
الحجـم الكامـل لسـيارات الدفـع الرباعـي إلـى التصميـم 
تـم  الخـارج،  مـن  السـيارات.  مـن  النـوع  لهـذا  الجديـد 
التركيـز علـى إعـادة تصميـم الواجهـة األماميـة بينمـا تـم 
تعديـل الخلفيـة خصوصـًا فـي منطقـة الصـادم وعارضـة 
المصابيـح. فـي الداخـل، تأسـر لوحـة التشـغيل األبصـار 
Media Display وكذلـك  بتصميمهـا الجديـد مـع نظـام 
والكونسـول  المقـود  فـي  الوظائـف  المتعـددة  األزرار 
المركـزي المعـدل والـذي يضـم لوحـة لمـس فـي أجـواء 

الجديـدة. األلـوان  مـن 
المتعـّددة  الوسـائط  نظـام  مـن  األحـدث  الجيـل  وُيقـّدم 
السـتخدام  اختياريـة  وسـيلة   COMAND Online
 GLS أحـدث أسـاليب االتصـال والترفيـه. كمـا تتوّفـر فـي
منهـا  المجانيـة  القياسـية  الخدمـات  مـن  واسـعة  حزمـة 
بعـد  واإلصـالح   )eCall( األوتوماتيكـي  الطـوارئ  اتصـال 
الحـوادث والمسـاعدة عنـد التعطـل وخدمـة ما بعـد البيع. 
وتتيـح خدمـات التحكـم عـن بعـد عبـر اإلنترنت - القياسـية 
خـالل  والمجانيـة   COMAND Online خاصيـة  مـع 
السـنوات الثـالث االولـى - الوصـول فـي أي زمـان ومـكان 
حالـة  تشـمل  والتـي  الخاّصـة،  السـيارة  معلومـات  إلـى 
اإلطـارات  وضغـط  األميـال،  وعـدد  واألبـواب،  النوافـذ، 

التشـخيصية. البيانـات  مـن  وغيرهـا 

الفئة G : فصل جديد في قصة النجاح
G مـن سـيارات مرسـيدس- ُتوفـر كافـة طـرازات الفئـة 

مـع  بالمائـة،   16 إلـى  تصـل  بنسـبة  أكبـر  قـوة  بنـز، 
الطـرازات  هـذه  وتتضمـن  للوقـود.  أقـل  اسـتهالك 
القويـة،  التيربـو  ثنائيـة  ليتـر   4.0 سـعة   V8 محـركات 
 .Euro 6 والتـي تتوافـق مـع معاييـر االنبعاثـات األوروبيـة
وسـيزداد ثبـات القيـادة، واألمـان، والراحـة علـى الطريـق 
مـع مجموعـة نظـام التعليـق الجديـد، وبرنامـج التحكـم 
ومـع  أعلـى،  بحساسـية   ®ESP بالثبـات  اإللكترونـي 
الداخليـة،  والمقصـورة  الخارجـي  التصميـم  تحديـث 
وحصـري  خـاص  إصـدار  نفسـه،  الوقـت  فـي  سـيتوفر 
مـن AMG. وتبـدأ سـيارة الدفـع الرباعـي الكالسـيكية من 
مرسـيدس-بنز فصـاًل جديـدًا فـي قصـة نجاحهـا الممتدة 
تقنياتهـا  خـالل  فمـن  سـنة،   35 مـن  أكثـر  مـدى  علـى 
دائمـة التطـور، ومواصفـات تجهيزاتهـا العاليـة، أرَضـت 
هـذه السـيارة المناسـبة لجميـع الطـرق، توقعـات محبي 
عـن  للباحثيـن  الـدوام.   علـى  الرباعـي  الدفـع  سـيارات 
الوعـرة،  الطـرق  وعلـى  الرمـال  فـي  القيـادة  عبـر  المتعـة 
األمثـل. فتقنيـات نظـام  الخيـار  G 500 هـو  فـإن طـراز 
رهيبـة  إمكانيـات  السـيارة  تعطـي  فيـه  الرباعـي  الدفـع 
علـى الرمـال وفـي الصحـراء، وتسـير كمـا لو أن أي شـيئ 
الشـارع،  علـى  المكانـة  عـن  للباحثيـن  أمـا  يوقفهـا.  لـن 
 G65و G63 ووسـيلة إلظهـار التـرف والرقـي، فطرازات
للسـيارات  خالـد  بـن  ناصـر  شـركة  تبنـي  بذلـك.  كفيلـة 
نجاحهـا علـى عالقاتهـا القويـة والمسـتدامة مـع عمالئهـا 
مـن  واسـعة  بمجموعـة  تزويدهـم  خـالل  مـن  القيميـن 
الشـركة  اسـم  أصبـح  وقـد  والخيـارات.  المنتجـات 
مـن  حافـل  بتاريـخ  ويتميـز  والعراقـة  للفخامـة  مرادفـًا 

السـوق.  فـي  والريـادة  الخدمـة  فـي  الجـودة 

العرس الوطني
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الفرق الترفيهية المتجولة باللؤلؤة

تستقطب آالف الزوار والسياح 
تتضمن أربع أمسيات 

مساء كل جمعة على مدى شهر كامل.. 
 ، اإلحتفائيـة  الربيـع  وأجـواء  الشـتاء  موسـم  دخـول 
دشـنت الشـركة المتحـدة للتنميـة، المطـور الرئيسـي 
العـروض  مـن  جديـدة  باقـة  اللؤلؤة-قطـر  لمشـروع 
الترفيهيـة والفعاليـات المتجولـة فـي الجزيـرة، والتي تسـتمر لمدة 
بورتـو  منطقـة  فـي  الحالـي  ديسـمبر  شـهر  طـوال  أسـابيع  أربعـة 
أرابيـا، القلـب النابض لجزيـرة اللؤلؤة-قطر بنمـط حياتها العالمي 

المزدهـر.
فـي  المتنوعـة  الترفيهيـة  العـروض  سلسـلة  أولـى  وانطلقـت 
المحـالت  جميـع  طافـت  حيـث   ، الجمعـة  مسـاء  األول  أسـبوعها 
البحريـة  الواجهـة  علـى  المطلـة  والمقاهـي  والمطاعـم  التجاريـة 

فـي الممشـى العـام لمنطقـة بورتـو أرابيـا بجزيـرة اللؤلؤة-قطـر، 
تتخللتهـا مجموعـة مـن الفنون التـي تجمع بين الترفيه والتشـويق 

العائليـة.  والتسـلية 
وقـد القـت جميـع الفعاليـات واألنشـطة الترفيهيـة المتنقلـة فـي 
بورتـو أرابيـا  استحسـان الحضـور ، حيـث تفاعـل الحضـور والـزوار 
فـي ردهـات المطاعـم والرواقـات المطلـة علـى الواجهـة البحريـة 
مـع الفـرق الترفيهيـة المتجولـة ، خاصـة وأن غالبيـة المطاعـم فـي 
إقبـااًل  قـد شـهدت  أرابيـا،  بورتـو  اللؤلؤة-قطـر، السـيما منطقـة 
العائليـة  الفـرح  فعاليـات  مـن  أمسـية  أول  فـي  النظيـر،  منقطـع 
المتنوعـة. وشـارك األطفـال وذويهـم بحمـاس مـع أفـراد الفـرق 

مع
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المشـاركة بشـكل كبيـر، مـا أضفـى أجـواء حقيقيـة رائعـة 
فـي نهايـة األسـبوع.

والواجهـة  العـام  الممشـى  منطقـة  واسـتضافت 
أميـز  مـن  مجموعتيـن  أرابيـا  بورتـو  لمنطقـة  البحريـة 
مـن  مجموعـة  عـروض  جانـب  إلـى  الموسـيقيية،  الفـرق 
وعـروض  الكرتونيـة  الشـخصيات  وعـروض  البهلوانييـن 
إلـى إضفـاء مزيـد  ، والتـي هدفـت  الخفـة  بألعـاب  خاصـة 
مـن أجـواء المـرح والمتعة علـى الحضـور المتواجدين قبالة 
ـة علـى البحر فـي العالم؛ حيث  ق ُمطلَّ أطـول واجهـة تسـوُّ
ة الفاخرة  ـياحيَّ جارية والمطاعم السِّ ت التِّ تصطـفُّ المحـالَّ
والمبانـي فـي مواجهـة المـاء. يبلـغ طـول الممشـى العـام 

2.5 كيلـو متـرًا. يقـارب  فـي الكراوزيـت مـا 

اإلسـتمتاع  اللؤلؤة-قطـر  جزيـرة  وزوار  لسـكان  ويمكـن 
علـى  الطبـول«، و«العـزف  علـى  القـرع  بعـروض »فرقـة 
المسـلية  الفقـرات  برفقـة  الموسـيقية«  الوتريـة  اآلالت 
لألطفـال مثـل:« دب السـيرك والمهـرج«، وعروض العب 
الكـرة المضحـك، فضـال عـن أنشـطة أخـرى تجـوب فيهـا 
الفـرق واجهـات المطاعـم والمقاهـي والمحـالت التجارية  
المتنوعـة  األنشـطة  مـن  متنوعـة  مجموعـة  وتقـدم 
والشـيقة، بجانب وجود أشـهر الشـخصيات المحببة لدى 

األطفـال.
وعلـى مـدى أربعـة أربعـة ليـال متتاليـة مـن أمسـيات أيـام 
مـن  سلسـلة  بتنظيـم  اللؤلؤة-قطـر  تحتفـي   ، الجمعـة 
الترفيهيـة  واألنشـطة  المتنقلـة  الموسـيقية  العـروض 
التـي أبهـرت الجمهـور، إلـى جانـب تقديـم عـروض الفـرق 
مـن  بمعزوفـات  المتجولـة  والفـرق  والتراثيـة  الشـعبية 
المتنوعـة،  الموسـيقية  بآالتهـا  الفلكلوريـة  الموسـيقى 
فضـاًل عـن العـروض الترفيهيـة والحركيـة وألعـاب الخفـة 
واألكروبـات ، لتتحـول أجـواء الشـتاء فـي بورتـو أرابيـا إلـى 

دافئـة. منطقـة 
المتجولـة  الموسـيقية  الفـرق  عـروض  وسـتجوب 

ومجموعـات العـروض الترفيهية غالبيـة منطقة المطاعم 
إلـى  باإلضافـة   ، أرابيـا  بورتـو  فـي  التجاريـة  والمحـالت 
منطقة الممشـى العام، ما سـيمنح سـكان وزوار الجزيرة 
تجربـة حصريـة ومتكاملـة، وتعـزز مـن إيجاد أجـواء وفرص 
مثاليـة للتسـوق واإلسـتمتاع بتجربـة تنـاول الطعـام فـي 
أجـواء فريـدة عنـد عطلـة نهايـة األسـبوع، وبالتالـي توفيـر 
وعائالتهـم.  للسـياح  والفيديـو  الصـور  إلتقـاط  فـرص 
وسـتكون منطقـة بورتـو أرابيـا بمثاتبـة ملتقـى للعائـالت 
عبـر احتضانهـا للفعاليـات التـي ترتكـز بشـكل رئيـس علـى 
توفيـر عناصـر رئيسـة هـي: التسـوق والترفيـه إلـى جانـب 
الترفيهيـة  والبرامـج  النشـاطات  مـن  للكثيـر  مفاجـآت 
والترويجيـة الموجهـة بشـكل أساسـي للعائلـة واألطفـال.
الرئيسـي  المطـور  للتنميـة،  المتحـدة  الشـركة  تعمـل 
لمشـروع اللؤلؤة-قطـر، علـى حسـن التخطيـط  وتنظيـم 
مـع  ومتزامـن  متواصـل  بشـكل  والفعاليـات  األنشـطة 
الترفيهيـة  أو  الرياضيـة  الفعاليـات  تنظيـم  مواسـم 

السـنوية والمناسبات الوطنية المختلفة، والتي تسـتحوذ 
علـى اهتمامـات المواطنيـن والمقيميـن ومختلـف فئـات 

كبيـر. بشـكل  لحضورهـا  األجانـب  السـّياح 

وتفخر جزيرة اللؤلؤة-قطر بمنح زوارها فرصة اإلسـتمتاع 
والتسـوق،  والسـياحية  الترفيهيـة  الجـذب  معالـم  بأرقـى 
الفعاليـات  باقـة مـن  وبتقديـم وجهـة عائليـة متميـزة مـع 
واألنشـطة التـي تلبـي تطلعـات كافـة أفـراد العائلـة علـى 
مـدار العـام. وتلتـزم الشـركة المتحـدة للتنميـة بمواصلـة 
مـدار  علـى  لروادهـا  السـياحية  التجـارب  أفضـل  تقديـم 
بتنظيـم  إهتمامهـا  عـن  فضـاًل  الحالـي  الشـتاء  أشـهر 

فعاليـات أخـرى شـيقة علـى مـدار السـنة.

وعـادة مـا يجـري تنظيـم مثـل هـذه الفعاليـات واألنشـطة  
بشـكل مباشـر علـى  الهـواء الطلـق فـي الرواقـات القريبـة 
ومدينـا  أرابيـا،  بورتـو  بمنطقـة  التجاريـة  المحـالت  مـن 
الـراحة  سـبـل  تـوفـيـر  بهـدف  كارتييـه،  قنـاة  أو  سـنترال 
أجـواء  المتسـوقين فضـاًل عـن توفيـر  أعـداد  وإسـتقطاب 
احتفاليـة نوعيـة تتيـح فـرص اإلسـتمتاع للسـياحة طـوال 

العـام، وكذلـك خـالل عطلـة نهايـة األسـبوع والمناسـبات 
الخاصـة.

فـي  العيـش  لنمـط  حـي  مثـال  بمثابـة  أرابيـا  بورتـو  تعتبـر 
للؤلـؤة- الرئيسـي  المينـاء  موطـن  وهـي  الريفيـرا،  أجـواء 

التـاون  ومنـازل  العصريـة  األبـراج  تضـم  حيـث  قطـر، 
هاوسـز األنيقـة فـي موقع سـاحر. وقد تـم تصميم بورتو 
أرابيـا وحولها ممشـى »ال كروازيـت« بطول 2.5 كيلومتر، 
التجاريـة  المحـالت  المـاء  مواجهـة  فـي  تصطـف  بحيـث 
مـا  أفضـل  التـي تحاكـي  والمبانـي  المتنوعـة،  والمطاعـم 
في فنون العمارة الفرنسـية واإليطالية واإلسـبانية. تحتل 
بورتـو أرابيـا موقعـًا مذهـاًل قبالـة المبانـي الملونـة المطلة 
على الواجهة البحرية - الكروازيت – وهي منطقة المشـاه 
الجذابـة بمـا فيهـا مـن مواقـع رحبـة ومقاهـي طرقـات ال 
حصـر لهـا باإلضافـة إلـى العديـد مـن المتاجـر المتخصصة 
التـي تدعـوك إلـى التجـول واإلسـترخاء واالسـتمتاع بتجربة 
تنـاول طعـام مذهلـة يخلـد طيـب ذكراهـا فـي األذهـان.
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مجمـع »سـوق المدينـة« الواقـع فـي منطقـة »مدينـا سـنترال« 
التجاريـة  المحـالت  مـن  األولـى  الدفعـة  اللؤلؤة-قطـر،  فـي 
والمطاعـم التـي فتحـت أبوابهـا مؤخـرًا أمـام جمهـور عريـض مـن 
بالحيـاة حيـث  النابضـة  المنطقـة  والـزوار وعشـاق هـذه  السـكان 
يتميـز »سـوق المدينـة« بموقـع اسـتراتيجي فـي قلـب المنطقـة التجاريـة باإلضافـة الـى 

ومريـح. عصـري  إطـار  فـي  للتسـوق  داخليـة  مسـاحات  علـى  احتوائـه 
ويمكـن للـزوار والمتسـوقين اآلن االسـتمتاع بتجربـة غنيـة لـدى كل مـن متجـر »الجزيـرة 
للعطـور« ومطاعـم المأكـوالت السـريعة »مسـتر بيتـزا« و«هـوت دوجتـي« الـى جانـب 
التركيـة  والنكهـات  بوبكـورن«  »لتـس  مـن  متعـددة  بنكهـات  والصحـي  الشـهي  الفشـار 

العريقـة التـي يقدمهـا مطعـم »أضنالـي حسـن كولجولـو« األصيـل.

وتنضـم كل مـن هـذه المحـالت الـى أكثـر مـن 74 عالمة تجاريـة اختارت »مدينا سـنترال« 

لتأسـيس فروعًا لها في جزيرة اللؤلؤة-قطر الرائدة.ويسـتعد »سـوق المدينة« في الفترة 
المقبلـة الفتتـاح عـدد أكبـر مـن المنافـذ التجاريـة المتنوعـة بيـن مقـاٍه ومطاعـم ومحـالت 
أزيـاء وأكسسـوارات وعطـور إضافـًة الـى مركـز »الملكيـة الطبيـة«. وتشـمل العالمـات 
التجاريـة المرتقبـة »كريـب آنـد مـور« و مطعـم »الشـاطر عبـاس« للمأكـوالت اإليرانيـة 
»تميمـة«  ومتاجـر  ديليـس«  »فرانـس  ومقهـى  ومخبـز  الكويتـي  »تراينجـل«  ومطعـم 
للمسـتلزمات الرجاليـة و »بـالك آوت« للسـاعات و«أجمـل« للعطـور ووكالـة سـفريات 

»دناتـا« وغيرهـا الكثيـر ضمـن مسـاحة إجماليـة للسـوق تصـل الـى 19000 متـر مربـع.

ويأتـي زخـم »سـوق المدينـة« فـي وقـت تحولـت فيـه »مدينـا سـنترال« مـرة أخـرى، إلـى 
منطقـة صديقـة للمشـاة خـالل عطلـة نهايـة األسـبوع، بهـدف إتاحـة الفرصـة أمـام الزوار 
لإلسـتمتاع بأرجـاء المنطقـة ومـا تقدمـه من مسـاحات خضـراء ومحالت تجاريـة ومطاعم 

ومقـاٍه خـالل الشـهور البـاردة المقبلة.

»سوق المدينة« في مدينا سنترال 

يستقبل المحالت والمطاعم 
الجديدة  باللؤلؤة

استقبل

العرس الوطني
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شئون إدارية

أثبتت الدراسات أنه يصعب على الشركات اليوم االحتفاظ بأفضل موظفيها 
مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا ما أشار إليه االستبيان الذي أجراه بيت.كوم حول 

“االحتفاظ بالموظفين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا” )فبراير 2013(. 

كيف تستخدم مواقع 
التوظيف لتعزيز مسيرتك 

في الموارد البشرية



إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل، وأكثر من 26,500,000 باحث عن عمل مسجل في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكافة أنحاء العالم، من كافة قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية. قم باإلعالن عن وظائف أو البحث 

عن وظائف على بيت.كوم واطلع على مصدر أهم باحثين عن عمل وأصحاب عمل في المنطقة.

حول

كنـت  أو  بشـرية  مـوارد  كمسـؤول  تعمـل  سـواء كنت 
خريجـًا جديـدًا تسـعى للعمـل فـي هـذا المجـال، يتوفـر 
فـي  المتميـزة  المهنيـة  الفـرص  مـن  العديـد  أمامـك 
والخبـر  إفريقيـا.   وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة 
بالنسـبة  للغايـة  إيجابـي  العـام  هـذا  أن  هـو  السـار 
عـن  أو  ترقيـة  أو  عمـل  عـن  يبحثـون  الذيـن  لألشـخاص 
البشـرية.   المـوارد  مجـال  فـي  وظيفـي  تقـدم  فـرص 
مـن  األوسـط  الشـرق  عمـل  فـرص  فبحسب مؤشـر 
المـوارد  قطـاع  بـرز   ،)2016 )سـبتمبر  بيت.كـوم 
البشـرية كثانـي أكثـر قطـاع يسـعى لتوظيـف مرشـحين 
جـــــدد في المنطقـــــة، فقــــد أشــــار 79 ٪ من المجيبين 
إلـى نّيتهـم فـي تعييـن موظفيـن جـدد خـالل عـام مـن 
فـرص عمـل  القطـاع  يوفـر هـذا  لـن  الواقـع،  فـي  اآلن. 
جديـدة خالل األشـهر القادمة فحسـب، بل مـن المتوقع 
ويحتفـظ  الكفـاءات  أصحـاب  مـن  المزيـد  يجـذب  بـأن 
المهنيـة فـي  تعزيـز مسـيرتك  تتمكـن مـن  بهـم. وكـي 
الموارد البشـرية واسـتغالل كافة الفرص، يتعين عليك 
إليجـاد  المناسـبة  واإلسـتراتيجيات  األدوات  اسـتخدام 
وظيفـة أحالمـك والتقّدم في مسـيرتك المهنية. يقدم 
منطقـة  فـي  للوظائـف  موقـع  أكبـر  لك بيت.كـوم، 
الشـرق األوسـط، فـي مـا يلـي أهـم األداوت التـي قـد 
تسـاعدك علـى إيجـاد فـرص أفضـل فـي مجـال المـوارد 

البشـرية:

1. استخدام معايير البحث المتقدمة
التـي  الوظيفـة  إيجـاد  علـى  األداة  هـذه  ستسـاعدك 
تريدهـا فـي مجـال المـوارد البشـرية. يمكنك اسـتخدام 
كلمـات دالليـة متعـددة تـم ذكـر أحدهـا أو جميعهـا فـي 
الوصـف الوظيفـي. كمـا يمكنـك تصفيـة نتائـج البحـث 
وفقـًا للمنصـب الوظيفـي والموقـع، والراتـب المتوقـع، 

المهنيـة، والمزيـد.  التوظيـف والخبـرة  ونـوع 
ونظـرًا لتوفـر العديـد مـن الفـرص المهنيـة  فـي مجـال 
المـوارد البشـرية فـي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال 
إفريقيـا هـذا العـام، يمكنك كباحث عن عمل اسـتخدام 
معاييـر بحـث محـددة إليجـاد وظيفـة أحالمك. اضغـط 
فـي  الشـاغرة  الوظائـف  مئـات  بالبحث عـن  للبـدء  هنـا 

مجـال المـوارد البشـرية.

2. التواصل مع خبراء الموارد البشرية
القيـام  البشـرية  المـوارد  مجـال  فـي  النجـاح  يتطلـب 
بأمـور تتعـدى الذهـاب إلـى المكتـب يوميًا. فكـي تتمكن 
مـن التمّيـز عـن غيـرك وتعزيـز خبرتـك المهنيـة، يتعيـن 
عليـك االنضمـام إلـى المنصـات المهنيـة الرائـدة مثـل 

هـذه  لـك  تتيـح  حيـث  بيت.كـوم،  منصة تخصصـات 
الحـوارات  فـي  المشـاركة  فرصـة  المتميـزة  المنصـة 

عملـك.  بمجـال  المتعلقـة  المختلفـة  المهنيـة 
كمـا يمكنـك أيضـًا طـرح األسـئلة واإلجابة عنهـا ومتابعة 
الحـوارات وتعزيـز معرفتـك فـي مجـال الموارد البشـرية 
الـذي يشـهد تطّورًا مسـتمرًا. كما أن المشـاركة بفعالية 
على تخصصـات بيت.كوم يعمـل علـى تعزيـز عالمتـك 
خبرتـك  علـى  الضـوء  ويسـّلط  الشـخصية  التجاريـة 
ويمنحـك المزيـد من فـرص الترقية والتقـّدم الوظيفي.

3. مقارنة الرواتب
قبـل أن تبـدأ بالبحـث عـن فـرص عمـل جديدة فـي مجال 
المزايـا  حـزم  تحديـد  عليـك  يجـب  البشـرية،  المـوارد 
يمكنـك  عليهـا.  بالحصـول  ترغـب  التـي  والتعويضـات 
توفـر  متميـزة  أداة  بيت.كـوم،  هنا برواتـب  االسـتعانة 
لـك معلومـات دقيقـة عـن مسـتويات الرواتـب وهياكل 
األجـور فـي سـوق العمـل.  وإن كنـت تعمـل حاليـًا فـي 
مسـيرتك  لتحسـين  وتسـعى  البشـرية  المـوارد  مجـال 
التعـّرف  بيت.كوم علـى  ستسـاعدك رواتب  المهنيـة، 
علـى الرواتـب الُمقدمـة بحسـب الـدور الوظيفـي ومجال 
دقيقـة  مهنيـة  قـرارات  اتخـاذ  وبالتالـي  والبلـد،  العمـل 

ومدروسـة.

4. مواصلة تعّلم أمورًا جديدة
يسـعون  الذيـن  األشـخاص  العمـل  أصحـاب  يفضـل 
فـي  كفائتهـم.  وتعزيـز  مهاراتهـم  لصقـل  باسـتمرار 
مهـارات  واكتسـاب  تعّلـم  عمليـة  تتوقـف  ال  الواقـع، 
جديـدة فـي المـوارد البشـرية بعـد انتهائـك مـن المرحلـة 
خـالل  مـن  جديـدة  أمـورًا  تعّلـم  يمكنـك  إذ  الجامعيـة، 

يّوفـر  بيت.كوم الـذي  علـى  التعليـم  زيارة قسـم 
التعّلـم  وفـرص  العمـل  وورش  الـدورات  مـن  العديـد 
الـدورات  هـذه  تشـمل  وخبرتـك.   معرفتـك  لتعزيـز 
اإلســــــــتراتيجيـــــــــة  منهــــــا اإلدارة  متنّوعـة  مواضيـع 
البشـرية  المـوارد  البشرية وشـهادة مديـر  للمـــــــــــــوارد 
الدوليـة المعتمـدة، ودورات تسـاعد علـى تعزيز  مهارات 
المـوارد  مجـال  فـي  العامـة  والمهـارات  التواصـل 
البشـرية. يوجـد العديـد مـن الفـرص المتميزة المناسـبة 
لصقـل  يسـعون  الذيـن  البشـرية  المـوارد  لموظفـي 
مهاراتهـم وتعزيـز خبرتهـم. والكثيـر مـن هـذه الـدورات 
مجانيـة وذكرهـا علـى سـيرتك الذاتيـة سيسـاعدك على 

عمـل. عـن  الباحثيـن  مـن  غيـرك  عـن  التمّيـز 

5. تسويق الشركة كأفضل مكان للعمل
مـا يمّيـز مجـال المـوارد البشـرية هـو اجتمـاع أصحـاب 
بغـض  معـًا.  عمـل  عـن  والباحثيـن  والموظفيـن  العمـل 
كافـة  يسـعى  أن  يجـب  عملهـم،  طبيعـة  عـن  النظـر 
أخصائيي الموارد البشـرية لتسـويق شـركتهم كأفضل 
مـكان للعمـل. فذلـك سيسـّلط الضـوء علـى مهاراتهم 
وخبراتهـم أمـام مديرهـم، وسـيدفعه لمنحهـم المزيد 
أفضـل  إن  الوظيفـي.  والتقـدم  الترقيـة  فـرص  مـن 
طريقـة لتسـويق شـركتك كأفضـل مـكان للعمـل هـو 
اسـتخدام صفحات الشـركات بريميموم التـي يقدمهـا 
بيت.كـوم. فـي الواقع، تعـد هذه الصفحـات أداة فّعالة 
الباحثيـن عـن عمـل  لبنـاء حضـور مهنـي متميـز وجـذب 
للمهنييـن  يمكـن  كمـا  األخـرى.  الشـركات  عـن  والتمّيـز 
علـى  لالطـالع  شـركتك  متابعـة  الصفحـات  هـذه  عبـر 
آخـر أخبارهـا ووظائفهـا الشـاغرة والتواصـل معـك علـى 

المنصـة.
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ترامب االنعزالي ... 
الطوفان القادم لتغيير وجه العالم

يمكن تلمس شكل السياسة األميركية التي من الممكن أن ينتهجها الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب 
نحو الشرق األوسط عبر الحلقة الضيقة من الوزراء والمستشارين الذين يزمع تعيينهم في إدارته المقبلة 

خصوصا أن أغلبية األسماء المتداولة سبق ولها التعامل واالنخراط في أكثر من ملف شرق أوسطي، إذ من 
لِـّص  قـَ المتوقع أن تتجه سياسة ترامب الخارجية إلى االبتعاد عن االنغماس المباشر في مشاكل اآلخرين وسوف تـُ

ّحة ألميركا وفي  المساعدات الخارجية منعا لتبديد أموال أميركا على اآلخرين، إال إذا كان في ذلك مصلحة ُملـِ
أضيق الحدود. 

بقلم ازدهار إبراهيم

تلتقي قطر اليوم بعض الخبراء لتقصي تكهناتهم عن 
سياسة أميركا المستقبلية مع الشرق األوسط.

ذات  إلى  األوسط  الشرق  قضايا  من  الموقف  يعيدنا 
المحافظ  باليمين  عرفت  التي  السابقة  السياسات 
غابت  حيث  االبن،  بوش  الرئيس  فترة  في  الصهيوني 
األوسط  الشرق  قضية  نحو  واضحة  أميركية  سياسة 
في انحياز مستمر نحو مواقف إسرائيل، إذ أن الطاقم 
سيكون  الرئيس  جانب  إلى  سيعمل  الذي  المتوقع 
األكثر تماثال مع اليمين اإلسرائيلي المتطرف. كما يرى 
عبئا  األميركية  المتحدة  الواليات  حلفاء  ترامب  دونالد 
أنه  عليها ويجب أن يتولوا أمورهم بأنفسهم«. مؤكدا 

سيراجع عالقة أميركا بحلفائها األمر الذي سينتج تغييرا 
ضخما فى عالقة أميركا باآلخرين.

ظاهرة  هي  أكبر،  ظاهرة  من  جزء  ترامب،  ظاهرة 
اآلخر  من  المتوجس  المتعصب،  القومي  التيار  تنامي 
األقلوي أو المهاجر، والذي وجد في مناخ تزايد الخوف 
الكتساب  واسعًا  مجااًل  األمني،  والعجز  المجتمعي، 
ترامب  والمؤيدين،  والمتعاطفين  األنصار  من  المزيد 
أوروبا،  في  وأمثالهما  فرنسا،  في  ولوبين  أميركا،  في 
متصاعدة،  فكرية  اجتماعية  سياسية  نخبة  من  جزء 
بأنها  وأميركا،  أوروبا  في  المواطنين  إقناع  استطاعت 
األقدر على قيادة مجتمعاتها واالرتقاء بها، واألقدر على 

في  ردعًا  وأكثر  وأنجع  أقوى  بإجراءات  أمنيًا،  حمايتها 
األمنية  اإلجراءات  من  الغاضب،  اإلسالم  هذا  مواجهة 
المتبعة!  نجح رموز وقادة التوجهات القومية اليمينية، 
الرأي  كسب  في  عاطفيًا،  المؤثر  الشعبوي  بخطابهم 
العام في دول أوروبا وأميركا، وما بريكزيت أو االنفصال 
البريطاني، إال أحد تجليات نجاح المد اليميني البريطاني 
وثقافته  هويته  على  المهاجر  اآلخر  من  المتوجس 
سدة  إلى  الوصول  في  ترامب  ونجاح  واستعالئه، 
الرئاسة األميركية بهذا الفارق الملحوظ، ما هو إال تجلي 
آخر لهذا المد اليميني المتصاعد والذي سيحكم أوروبا 
غدًا، كردة فعل على عجز أنظمتها في التصدي لتحديات 

قضايا تهمك
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ما يسمى باإلسالم الغاضب!
الحكومة،  قسم  رئيس  ميتشل  جوشوا  اختصر  وقد 
بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  لشؤون  العميد  مساعد 
الشؤون الدولية، جامعة جورجتاون في قطر، العالقات 
عدم  يشوبه  بتوقع  األوسط  الشرق  مع  األميركية 
التفاؤل، من منظور خطابات دونالد ترامب خالل حملته 
االنتخابية، وقال جوشوا خالل ندوة »أميركا تقرر.. اآلثار 
نظمها  التي  األميركية«  االنتخابات  نتائج  على  المترتبة 
تصريحات  إغفال  يمكن  ال  »إنه  الدوحة:  بروكنجز  مركز 
ترامب العدائية ضد المسلمين، وموقفه الواضح تجاه 
سياساته  نفهم  أن  علينا  يجب  وبالتالي،  المهاجرين، 
وأضاف  المنظور«.  هذا  خالل  من  المستقبلية، 
المتحدة  الواليات  رئيس  منصب  أن  هو  الفارق  ربما 
األميركية يقتضي سياسة أكثر عقالنية، وخطابا مختلفا 
في  رأيناه  ما  ولعل  االنتخابية.  الحمالت  خطاب  عن 
خطاب النصر، خير دليل على ذلك، حيث ظهر الرئيس 
مشّددا  هدوءًا،  وأكثر  وواقعي،  عقالني  بشكل  المقبل 
الحرية،  فكر  في  ستستمر  المتحدة  الواليات  أن  على 

والمشاركة، والرأسمالية، واالنفتاح على العالم. 

العالقات مع دول الخليج
يرى ترامب أن أميركا ينبغي أن تخفف من المساعدات 
على  »إنه  وقال:  للسعودية.  تقدمها  التى  الكثيرة 
السعودية أن تدفع جزءا من ثروتها فى مقابل التحالف 
قال:  صحفية  مقابلة  وفى  أميركا«..  وبين  بينها  الكبير 
»إن السعوديين يجنون مليارات الدوالرات يوميا، ولوال 
أميركا لما كانت السعودية موجودة«.. ومن المتوقع أال 
تكون العالقات األميركية السعودية فى مقدمة اهتمام 
من  موقفه  تعارض  ظل  في  خاصة  ترامب،  الرئيس 
تجمع  قد  إليران،  المشتركة  العداوة  لكن  معها.  سوريا 
العداء  ظل  فى  السيما  واحدة،  طاولة  على  الطرفين 

الشديد بين السعودية وإيران.
اإلنسانية  العلوم  أستاذ  الحروب،  خالد  الدكتور  أكد 
بجامعة نورث ويسترن بمؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع، خالل ندوة »أميركا تقرر.. اآلثار المترتبة 
مركز  نظمها  التي  األميركية«  االنتخابات  نتائج  على 
بروكنجز الدوحة أن سياسة الرئيس األميركي المنتخب 
دونالد ترامب تجاه دول الخليج غير واضحة، مرجحا أن 
الواقعية السياسية ستحكم سياسات اإلدارة األميركية 
مع  عالقاتها  وبشأن  التعاون.  مجلس  دول  إزاء  المقبلة 
ترامب  موقف  “إن  الحروب:  دكتور  قال  الخليج،  دول 
أنه  أكد  حيث  االنتخابية،  الحمالت  أثناء  واضحا  كان 
وهذا  فسادًا،  األرض  في  تعيث  بأن  إليران  يسمح  لن 
الكالم ترتاح له دول الخليج”. وفي الوقت نفسه، نجده 
الوضوح  بما يعكس حالة عدم  بالمنطقة،  دواًل  يهاجم 
في سياساته المستقبلية تجاه دول الخليج، حتى اآلن. 
نفسه  يفرض  سوف  السياسي  الواقع  أن  إلى  وأشار 

على العالقات الخليجية األميركية.
معهد  عام  ومدير  باحث  أحمود  فوزي  رائد  األستاذ  أما 
العالم الثالث للبحوث والدراسات األردن، فيرى أن فوز 
الخليج  دول  لدى  مخاوف  يخلق  للجدل  المثير  ترامب 

العربي وأبرزها السعودية من تغير السياسات األميركية 
تجاهها، خاصة فيما يتعلق بملفات األمن والدفاع، في 
الوقت الذي ارتفعت فيه التهديدات التي تطلقها أدوات 
حيث  السعودية  جنوب  من  ابتداء  المنطقة  في  إيران 
العراقي  الشعبي  الحشد  الحوثيين، وشماال مليشيات 
محاربة  غطاء  تحت  إيران  من  والممولة  المدعومة 
تنظيم »داعش«. لكن بالمقابل ال يمكن إغفال توجهات 
الرئيس األميركي الجديد حيال إيران ومشروعها النووي، 
إذ أنه أعلن معارضته الشديدة لالتفاق النووي، واعتبرها 
عالقة  في  توازن  إلى  يفضي  ما  احتالل،  دولة  إيران  أي 
أميركا وشروطها نحو منظومة الدول الخليجية، وليس 
من  سينال  كامل  تغيير  من  بها  توحي  التي  بالصورة 

العالقة التاريخية بين أميركا والدول الخليجية.

الموقف من عملية السالم
عدة وعود قطعها دونالد ترامب على نفسه خالل حملته 
االنتخابية لصالح إسرائيل ومن بين هذه الوعود ضمان 
التفوق العسكري لتل أبيب خالل فترة واليته حيث اعتبر 
الجديدة  األميركية  العسكرية  المساعدات  »ترامب« 
كافية  غير  سنوات   10 خالل  دوالر  مليار   38 تبلغ  التى 
إسرائيل  تواجهها  التي  الكبيرة  التحديات  بعد  خاصة 
اإلرهابي.  داعش  وتنظيم  اإليراني  النووي  الملف  مثل 
المتحدة  للواليات  رئيسا  انتخب  »عندما  أيضا  وقال 
التعامل  فيها  يتم  كان  التي  األيام  سأنهي  األميركية 
كما  الثانية«،  الدرجة  من  كمواطنين  اإلسرائيليين  مع 
صرح »أنه من الضروري وقف التحريض ضد اليهود«، 
المفاوضات«  طاولة  إلى  الفلسطينيين  عودة  »ويجب 

»و أن العالقات بين واشنطن وتل أبيب أبدية«.

 وفي هذا الصدد  يقول األستاذ فوزي: »إن من األسماء 
رئيس  سيكون  الخارجية  وزير  لمنصب  ترجيحا  األكثر 
مجلس  النواب األسبق الجمهوري “نيوثجينجيريتش”، 
الصهيوني  والعلماني  الديني  اليمين  على  يزايد  الذي 
سبق  وقد  الفلسطينيين،  تجاه  المتطرفة  مواقفه  في 
دعمه  عن  ناهيك  الفلسطيني،  الشعب  وجود  أنكر  أن 
ضد  اإلسرائيلية  العسكرية  لإلجراءات  المتحفظ  غير 
حلقة  في  المتشددين  دور  ويتعاظم  الفلسطينيين، 
القرار التي من المتوقع أن يحيطها ترامب حوله فيما لو 
اختير رئيس بلدية “نيويورك” األسبق “رود جولياني” 
لمواقف  “األعمى”  بتبنيه  معروف  وهو  للدفاع،  وزيرا 
بتنظيم  اشتهر  أنه  على  عالوة  اإلسرائيلي،  اليمين 
المقاومة  كانت  عندما  إسرائيل  مع  التضامن  رحالت 
قلب  في  االستشهادية  العمليات  تنفذ  الفلسطينية 
ترامب  لصهر  سيكون  نفسه  الوقت  وفي  مدنها«. 
وزوج  ابنته اليهودي “جارد كوشنير”، والذي كان يمثل 
اليهودية  المنظمات  من  كل  وبين  بينه  االتصال  قناة 
وخصوصا  الجديدة  اإلدارة  في  مهما  دورا  وإسرائيل 
نحو  ترامب  أن سياسة  أي  الفلسطينية.  القضية  تجاه 
االبن  بوش  لسياسة  استمرارا  ستكون  السالم  ملف 
وضرورة  الدولتين  حل  بموقف  التمسك  على  القائمة 
حقيقية  ضغوط  ممارسة  دون  المفاوضات  استئناف 
على إسرائيل لعمل ذلك، أي ال توجد سياسة ممنهجة 
لوضع األطراف على طاولة التفاوض أو إلزام إسرائيل 
بوقف االستيطان  مع احتمال التشدد والتأييد لموقف 
إسرائيل تجاه تصاعد قوة حماس في قطاع غزة، ولن 
أننا  أي  االهتمامات.  سلم  في  الغربية  الضفة  تكون 
أمام العودة من جديد لنهج التشدد بالمنطقة باعتبار أن 

 ال يمكن إغفال تصريحات ترامب العدائية ضد المسلمين، وموقفه 
الواضح تجاه المهاجرين، وبالتالي، يجب علينا أن نفهم سياساته 

المستقبلية، من خالل هذا المنظور  

جوشوا ميتشل 
رئيس قسم الحكومة، مساعد العميد لشؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الشؤون الدولية، 

جامعة جورجتاون في قطر

قضايا تهمك
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قضايا تهمك

األولوية  لمواجهة الملف اإليراني.
أما الدكتور  خالد الحروب فيرى تشابه  كل من ترامب 
والتي  الفلسطينية،  للقضية  تناولهما  في  وهيالري 
والنزاعات  الحروب  بالرغم من  المحورية  القضية  تعتبر 
وما  األساس،  هي  تزال  ال  لكنها  األوسط  الشرق  في 
لم يتم إيجاد حل لهذا الصراع الدائر بين الفلسطينيين 
للكثير  خصبة  وأرض  بيئة  هنالك  ستكون  وإسرائيل 
من المصاعب، وعندما نفكر في نهج  ترامب والذي به 
في  أكبر  بإحباط  سنشعر  إلسرائيل  الدعم  من  الكثير 

المنطقة«.  

العالقات مع روسيا وأثرها على ملف األزمة السورية
ترامب  يصر  أن  المتوقع  غير  من  فوزي:  رائد  يقول   
مؤسسة  اتجاه  مع  السوري،  بالرئيس  اإلطاحة  على 
روسيا،  مع  تتقارب  بدأت  التي  األميركية  السياسة 
والتي من المتوقع أن تتعزز خالل فترة الرئيس ترامب 
الروسي بوتين بالصديق، حيث  الرئيس  الذي وصف 
بريدها  بقصة  كلينتون  فضح  في  ترامب  ساعد 
الذي  القديم،  الحرس  يمثل  وترامب  اإللكتروني. 
يريد العودة ألميركا القوية، وال يريد لبالده أن تتحمل 
السوري.  النظام  ضمنها  ومن  األنظمة  كل  صيانة 
األميركية  العالقة  أن  فيرى  الحروب  دكتور  أما 
نحو  األميركية  السياسات  تحّدد  سوف  الروسية 
االختبار  برأيه  وهي  األخرى،  القضايا  من  العديد 
ترامب  وموقف  السورية،  األزمة  وأبرزها  الحقيقي  
واالنسحاب  ودوليا  إقليميا  الروسي  النفوذ  من 
الكثير من المناطق. وقال الحروب: إن  األميركي من 
الروسي  ثمة شهر عسل قصير بين ترامب والرئيس 
األمور.  ستتطور  كيف  نتابع  أن  وعلينا  بوتين، 
يضع  لن  ترامب  »إن  الحروب:  يقول  سوريا،  وبشأن 
الديمقراطية شرطا للوصول إلى حل سياسي، وربما 
المنطقة«. في  والروس  األسد  بقاء  على   يحافظ 

اإليرانية العالقات 
وقعته  الذي  النووي  االتفاق  بشدة  ترامب  يعارض 
والذي  الماضي،  العام  إيران  مع  الغربية  القوة 
الجمهورية  عن  الدولية  العزلة  رفع  تم  بمقتضاه 
النووي.  برنامجها  على  قيود  وضع  مقابل  اإلسالمية 

ألنها  اتفاقية  أسوأ  هو  االتفاق  هذا  أن  ترامب  ويرى 
لإلسالم  األول  »الراعي  يعتبرها  التى  إيران  تضع 
سالح  على  الحصول  طريق  في  المتطرف« 
نووي. وتعهد ترامب بأنه سيمزق االتفاق منذ اليوم 
المتوقع  غير  من  لكن  الرئاسة.  مهام  لتوليه  األول 
اتفاقية  إلغاء  مثل  قرارات  اتخاذ  ترامب  يستطيع  أن 
االستخبارات  وكالة  رئيس  حذر  إذ  اإليراني  النووي 
األميركي  الرئيس  برينان،  جون  األميركية  المركزية 
إيران  إلغاء اتفاق  المنتخب دونالد ترامب من خطورة 
سيكون  االتفاق  هذا  عن  التراجع  أن  مؤكدا  النووي، 

»كارثيا« . 
اإلذاعة  هيئة  مع  أجراه  حوار  في  برينان،  وقال 
إقدام  إن  شيء،  كل  »قبل  سي،  بي  بي  البريطانية 
التي  اإلدارة  أبرمتها  اتفاقية  إلغاء  على  ما  إدارة 
»إن  مضيفا  مسبوق«.  غير  أمرا  سيكون  سبقتها 

على  أخرى  دول  بإقدام  ستخاطر  هذه  مثل  خطوة 
نووية«.  برامج  تطوير  نحو  والسعي  إيران  نهج  اتباع 
وتابع »أعتقد أنه سيكون في غاية الحماقة إذا سعت 
مع  النووي  االتفاق  إللغاء  القادمة  )األميركية(  اإلدارة 
مستقبل  الحروب  يرى  السياق  ذات  وفي  إيران«. 
تصريحات  ضوء  على  اإليرانية،  األميركية  العالقات 
كانت  إذا  إنه  معها،  النووي  االتفاق  بتمزيق  ترامب 
فإنها ستخلق  االتفاقية،  تلغي  هناك خطوة عمالقة 
نزال  ما  وأضاف  حاليا،  موجود  هو  مما  أكبر  فوضى 
هي  إيران  ألن  ذلك.  من  للتحقق  مبكرة  مرحلة  في 
المؤكد  غير  من  لذلك  روسيا،  قوة  توازي  التي  القوة 
سيغيرها  أو  أوباما،  سياسة  نفس  ترامب  يتبع  أن 
جذريا في ضوء تصريحاته المتكررة، والتي إذا ما نفذ 
هيكلة  إعادة  هذه  ستكون  قطعها  التي  الوعود  كل 

المستقبل. التي سنراها في  العالقات  لشكل 

 إن ثمة شهر عسل قصير بين ترامب والرئيس الروسي بوتين، وعلينا 
أن نتابع كيف ستتطور األمور، وإن ترامب لن يضع الديمقراطية شرطا 

للوصول إلى حل سياسي في سوريا، وربما يحافظ على بقاء األسد 
والروس في المنطقة 

الدكتور خالد الحروب
 أستاذ العلوم اإلنسانية بجامعة نورث ويسترن قطر

 إن سياسة ترامب نحو ملف السالم سيكون استمرارا لسياسة بوش 
االبن القائمة على التمسك بموقف حل الدولتين وضرورة استئناف 
المفاوضات دون ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لعمل ذلك 

األستاذ رائد فوزي أحمود
 باحث ومدير عام معهد العالم الثالث للبحوث والدراسات األردن 
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شـركة  عّينـت  أنهـا  موتـور  هيونـداي  شـركة   أعلنـت 
» سـكايالين للسـيارات« موزعًا رسميًا لسيارات هيونداي 
إلـى  الراميـة  الدؤوبـة  فـي دولـة قطـر، فـي إطـار جهودهـا 
وتمتلـك  القطريـة.  السـيارات  سـوق  فـي  حصتهـا  رفـع 
» سـكايالين للسـيارات« خطًطـا طموحـة للنمـو، ولديهـا 
فريـق قيـادي يتمتـع بخبـرة واسـعة فـي العمـل فـي مجـال 
تجـارة السـيارات في قطـر ودول مجلس التعاون الخليجي 
المديـر  الفريـق  مقدمـة  فـي  ويأتـي  األوسـط.  والشـرق 
تولـى سـابقًا مناصـب  الـذي  بايمان المـال  للشـركة  العـام 
إم دبليـو« فـي كل مـن  لـدى شـركة »بـي  قياديـة رفيعـة 
المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات. ومـن المقـرر 
المبيعـات  مسـؤولية  الجديـدة  التوزيـع  شـركة  تتولـى  أن 
وتوفيـر الخدمـة لكافـة موديـالت هيونـداي للعـام 2017، 
السـيدان  إلـى  الصغيـرة  الهاتشـباك  سـيارات  مـن  بدايـة 
كذلـك  االسـتخدامات.  متعـددة  الرياضيـة  والسـيارات 

إلـى  الفاخـرة  جينيسـيس  سـيارة  الشـركة  تقـّدم  سـوف 
السـوق القطريـة ابتـداء مـن الشـهر الجـاري. وقـد افتتحـت 
الثانـي،  الدائـري  الطريـق  فـي  عـرض  صالـة  أول  الشـركة 
علـى أن تفتتـح مزيـًدا مـن مراكـز البيـع والخدمـة فـي أماكـن 
متميـزة بجميـع أنحـاء قطـر خـالل األشـهر المقبلـة. وبهـذه 

المناسـبة، أعـرب مايـك سـونغ، رئيـس عمليـات هيونداي 
بتفانـي  »إعجابـه  عـن  األوسـط،  والشـرق  إفريقيـا  فـي 
إنشـاء  وسـرعة  للسـوق  لفهمهـم  »نظـرًا  »سـكايالين «، 
صالـة العـرض و ورشـة خدمـات مـا بعـد المبيـع«، مشـيرًا 
»تواكـب  شـراكة  عالقـات  بنـاء  إلـى  هيونـداي  تطّلـع  إلـى 
النجـاح الـذي اسـتطاعت العالمـة العالميـة الشـهيرة إحرازه 
المعاييـر، مـا مـن شـأنه تحقيـق  أرفـع  مـن خـالل إرسـائها 
واعتبـر  لعمالئنـا«.  أنفسـنا  علـى  نقطعهـا  التـي  الوعـود 
فـي  المناسـب  الشـريك  »وجـدت  هيونـداي  أن  سـونغ 
قطـر«. وسـوف تقـّدم »سكايالين للسـيارات«، بصفتها 
المـوزع الرسـمي لسـيارات هيونـداي، مجموعـة مـن أكثـر 
السـيارات أمانـًا وابتـكارًا وأناقـة وموثوقيـة، والتـي ُصّممت 
وُبنيـت وفقـًا ألعلـى المواصفـات والمعاييـر التـي وضعتهـا 

العالـم. أكبـر شـركة مصنعـة للسـيارات فـي  خامـس 
مـن جانبـه أعـرب بايمـان المـال، عـن فخـره بتمثيـل عالمـة 
»لنـا  يجّسـد  ذلـك  أن  معتبـرًا  قطـر،  فـي  هيونـداي 
فرصـة كبيـرة مثيـرة للحمـاس«، وقـال: »لدينـا رؤيـة فـي 
مؤسسـة  نكـون  أن  فـي  تتمثـل  » سكايالين للسـيارات« 
تامـًا  انسـجامًا  ينسـجم  بمـا  العمـالء،  علـى  تركـز  خدميـة 
لدينـا  فـإن  السـياق  هـذا  وفـي  هيونـداي،  عالمـة  روح  مـع 
خططـًا واضحـة للنمـو تتوافـق مـع مـا ننعم به مـن خبرات 
بنـاء  إلـى  متطّلعيـن  النجـاح،  لتحقيـق  وطمـوح  ومهـارات 

القادمـة«. السـنوات  فـي  هيونـداي  مـع  متينـة  شـراكة 

هيونداي تعّين »سكايالين للسيارات« موزعًا رسميًا في قطر

نظمـت شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز«، الوكيـل الحصـري لجاكـوار النـد روڤـر فـي 
دولـة قطـر، نسـختها الخاصـة مـن فعاليـة تجربـة القيـادة مـن جاكـوار النـد روڤـر، وذلـك 
وبحضـور  الماضـي.  نوفمبـر  و26   24 بيـن  الفتـرة  خـالل  قطـر   - اللؤلـؤة  جزيـرة  فـي 
القيـادة  ًمـن جولـة تجربـة  الفعاليـة جـزءا  عشـاق سـيارات جاكـوار والنـد روڤـر، شـكلت 
القيـادة مـن  أنشـطة  العالميـة مـن جاكـوار النـد روڤر، وشـملت مجموعـة متنوعـة مـن 
أجـل تزويـد العمـالء المسـتقبليين بتجربـة قيـادة حصريـة مـع سـائقين محترفيـن. وفـي 
هـذا الشـأن، قـال بـن ويلكينسـون، مديـر التسـويق لتجربـة القيـادة في جاكـوار الند روڤر 
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا وباكسـتان: »نسـعى باسـتمرار لتقديـم تجربـة قيـادة 
اسـتثنائية وتفاعليـة لمحبـي سـياراتنا فـي أرجـاء المنطقـة. وتشـكل اسـتضافة جـوالت 
تجربـة القيـادة العالميـة ضمن األسـواق الرئيسـية في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال 
واألداء  التقنيـات  مسـتوى  علـى  ابتكاراتنـا  أحـدث  السـتعراض  هامـة  فرصـة  إفريقيـا 
والخبـرات«. مـن جانبـه، قـال حسـين عـدرة، مدير التسـويق وعالقات العمالء في شـركة 
»الفـردان بريمييـر موتـورز«: »إن اسـتضافة هـذه الفعاليـة فـي قطر في إطـار جولة ’فن 
األداء‘ العالميـة مـن جاكـوار، وجولـة تجربـة القيـادة مـن النـد روڤـر، هـو شـرف كبيـر لنـا 
وفرصـة هامـة لتعزيـز التجـارب المميـزة التـي نوفرهـا لعمالئنـا فـي قطر طـوال العام«. 
واعتمـدت أنشـطة جاكـوار علـى جولـة »فن األداء«، المبـادرة العالمية التي تـم تطويرها 
مـن أجـل تقديـم تجربـة معاصـرة وفاخـرة للجيـل الجديـد مـن عشـاق سـيارات جاكـوار، 

وتقديـم تجـارب ترفيهيـة وتفاعليـة راقيـة للعمـالء. 
 Smart« تحـدي  علـى  رئيسـي  بشـكل  قطـر  فـي  جاكـوار  قيـادة  تجربـة  فعاليـة  وركـزت 
Cone«، التقنيـة الجديـدة المملوكـة فقـط لشـركة جاكـوار، والتـي تشـجع العمـالء علـى 
مـع  محـدد  وقـت  خـالل  محـددة  لمسـافات  للقيـادة  البعـض  بعضهـم  ضـد  التنافـس 
التركيـز علـى الدقـة فـي القيـادة. وقـد تمـت دعـوة الفائـز للمنافسـة فـي نهائيـات سـباق 

جاكـوار »Smart Cone« العالمـي، الـذي سـيحظى الفائـز النهائـي فيـه باللقـب المميـز 
»بطـل جولـة فـن األداء«، وسـيفوز برحلـة مميـزة إلـى إحـدى فعاليـات قيـادة السـيارات 
روڤـر  والنـد   »Scored Precision« روڤـر  النـد  نشـاط  الفعاليـة  ضمـت  كمـا  العالميـة. 
مثيـرة  تحديـات  خـوض  للمشـاركين  تسـّنى  حيـث   »Terrain Trailer Activation«
ضـد بعضهـم بعضـًا. وتشـكل هـذه األنشـطة جـزءا ًمـن جولـة تجربـة القيـادة مـن النـد 
روڤـر، تجربـة القيـادة اإلقليميـة الراميـة لتعريـف الجمهـور الجديـد بالعالمـة واسـتعراض 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  الصعبـة  السـيارات ضمن التضاريس  قـدرات 
إفريقيا، التي تعتبـر بيئـة مناسـبة جـدًا لالسـتفادة مـن القـدرات القصـوى لسـيارات النـد 
روڤـر. وقـد تمـت دعـوة الفائـز أيضـًا لحضور نهائيـات جولة تجربـة الند روڤر فـي البحرين 
ليحظـى بفرصـة للفـوز برحلـة مغامـرات ال تنسـى مـع النـد روڤـر إلـى أميـركا الجنوبيـة.

نجاح النسخة القطرية من جولة تجربة القيادة  العالمية من جاكوار الند روڤر
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أعلنـت شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز« الوكيـل الحصـري لالنـد روڤـر فـي قطـر، عـن 
وصـول السـيارة التـي طـال ترّقبهـا، رينـج روڤـر إيڤـوك القابلـة للكشـف. وتجمـع رينـج 
وقابلـة  فاخـرة  مدمجـة  رباعـي  دفـع  سـيارة  أول  وهـي  للكشـف،  القابلـة  إيڤـوك  روڤـر 
للكشـف فـي العالـم، بيـن التصميـم الجـريء والنقاء المذهـل الذين لطالما اشـتهر بهما 
طـراز رينـج روڤـر إيڤـوك، مـع مواصفات متكاملة وسـقف متطـّور قابل للطـّي، لتقديم 
الرائـع  المواسـم. وانطالقـًا مـن الشـكل  سـيارة مثاليـة قابلـة للكشـف تناسـب جميـع 
والمميـز لسـيارة رينـج روڤـر إيڤـوك األصليـة، تـم تصميـم سـيارة قابلـة للكشـف فـي 
قّمـة الرقـّي، ويعتلـي الطـراز الجديـد عـرش تشـكيلة سـيارات رينج روڤـر إيڤـوك باعتباره 
الطـراز القابـل للكشـف األكثـر تميـزًا وقـدرة فـي العالـم. وتتوفـر السـيارة، وهـي العضـو 
الخامـس فـي عائلـة رينـج روڤـر، فـي صـاالت عـرض شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز« 
فـي قطـر، وتجمـع بيـن الفخامـة المعتـادة لسـيارات رينج روڤر مـع تصميم مميـز بأربعة 

مقاعـد ومسـاحة تخزيـن مرنـة. 
القابلـة  إيڤـوك  روڤـر  رينـج  سـيارة  تمتـاز  لألنظـار،  السـاحر  تصميمهـا  علـى  وعـالوة 
مـن  فائقـة  ومسـتويات  مسـبوق،  غيـر  ونقـاء  اسـتثنائية،  متانـة  ذات  ببنيـة  للكشـف 
رينـج  سـيارة  وصـول  علـى  وتعليقـًا  تضاهـى.  ال  كبيـرة  قـدرات  إلـى  باإلضافـة  األمـان، 

روڤـر إيڤـوك القابلـة للكشـف، قـال ربيـع عطايـا، مديـر عـام شـركة »الفـردان بريمييـر 
موتـورز«: »ترتقـي سـيارة رينـج روڤـر إيڤـوك القابلـة للكشـف بطـراز إيڤـوك الرائـد إلـى 
المذهلـة. وبإضافـة  الهندسـية  الرائـع ومزاياهـا  آفـاق جديـدة، حيـث تنفـرد بتصميمهـا 
للغايـة  متحمسـون  نحـن  لدينـا،  الكاملـة  روڤـر  النـد  سـيارات  تشـكيلة  إلـى  جديـد  بعـد 
لتقديـم هـذه السـيارة الجديـدة القابلـة للكشـف وجعلهـا فـي متنـاول عمالئنـا فـي قطر، 

المذهلـة«. السـيارة  هـذه  القتنـاء  أخيـرًا  الفرصـة  ومنحهـم 
الشـرق  روڤـر  النـد  جاكـوار  عـام  مديـر  روبرتسـون،  بـروس  قـال  المناسـبة،  وبهـذه   
األوسـط وشـمال إفريقيـا: »حرصنـا فـي التصميم الهندسـي لرينج روڤر إيڤـوك القابلة 
بقـدرات  تزويدهـا  تـم  حيـث  للغايـة،  الصارمـة  روڤـر  النـد  معاييـر  تلبيـة  علـى  للكشـف 
القيـادة علـى جميـع التضاريـس التي تشـتهر بهـا عالمتنـا التجارية، لنقدم للعمالء سـيارة 
مثاليـة لجميـع المواسـم ستنسـجم تمامـًا مـع أنمـاط حياتهـم هنـا فـي منطقة الشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا. وبفضـل تصميمهـا الجـريء، وفخامتهـا الفائقـة، وتزويدهـا 
بتقنيـات الجيـل القـادم للمعلومـات والترفيـه والسـالمة خلـف عجلـة القيـادة، يمكننـا 
التألـق  تواصـل  سـوف  للكشـف  القابلـة  إيڤـوك  روڤـر  رينـج  سـيارة  بـأن  بثقـة  القـول 

دومـًا«.
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طرح سيارة رينج روڤر إيڤوك القابلة للكشف في قطر

»نيسان«  تسعى  لعالم أخضر
الضـارة  االنبعاثـات  مـن  تمامـًا  خـاٍل  عالـم  لبنـاء  الـدؤوب  سـعيها  »نيسـان«  تواصـل 
والحـوادث المميتـة علـى الطرقـات مـن خـالل برنامجهـا للسـيارات الكهربائيـة وتقنيـات 
القيـادة الذاتيـة. ولترجمـة هذاالتصـور علـى أرض الواقـع، تعمـل الشـركة علـى تطويـر 
قـرارات  اتخـاذ  علـى  يسـاعد  نهـج  بمثابـة  تعتبـر  التـي  الذكـي«  للتنقـل  »نيسـان  رؤيـة 
فـي  قيادتها،ودمجهـا  بالطاقة،وأسـاليب  السـيارات  إمـداد  آليـات  حـول  حاسـمة 
المجتمـع، مـع مواصلـة التركيـز علـى توفيـر تجـارب قيـادة أكثـر متعـة. ويشـكل نظـام 
e-POWER خطـوة إضافيـة نحـو تحقيـق رؤيـة الشـركة الخاصـة ببنـاء مجتمـع خـاٍل مـن 
االنبعاثـات الضـارة عبـر توفيـر نظـم دفـع كهربائيـة جديـدة وأكثـر كفـاءة فـي اسـتهالك 
الطاقـة.  وفـي العـام 2006، حققـت »نيسـان« إنجـازًا الفتـًا علـى صعيـد تقنيـات إدارة 
الطاقـة، حيـث نجـح مهندسـوها بتقليـص حجـم البطاريـة لتماثـل بطاريـات السـيارات 
الهجينـة مـن الشـركات المنافسـة مـع مواصلـة توفيـر مزايـا السـيارات الكهربائيـة بمـا 
فـي ذلـك مسـتويات الهـدوء والكفـاءة فـي اسـتهالك الطاقـة. كمـا أن إضافـة تقنيـات 
»نيسـان« المبتكـرة مثـل دمـج محـرك توليـد الطاقـة مـع نظـام الدفـع الكهربائـي فـي 
السـيارات الفاخـرة صغيـرة الحجـم سـاهم فـي تعزيـز قـوة الدفـع وخفـض مسـتويات 

والضجيـج.  واالهتـزاز  الخشـونة 
وشـكل ذلـك بطبيعـة الحـال ركيـزًة أساسـيًة لنظـام e-POWER وتطبيقاتـه ضمـن فئـة 
التـي  الكهربائـي  الدفـع  الحجـم.  وتلتـزم »نيسـان« بتطويـر أنظمـة  السـيارات صغيـرة 
تسـتخدم أنواعـًا مختلفـة من الوقود بمـا يواكب االحتياجات المتنوعة لمختلف األسـواق 

العالميـة. ويشـكل نظـام e-POWER مـن األمثلـة النموذجيـة على ذلك االلتـزام باعتباره 
يسـهم فـي تعزيـز خطـوط إنتـاج أنظمة الدفـع الكهربائية من »نيسـان«. وتجري الشـركة 
حاليـًا العديـد مـن أنشـطة البحـث والتطويـر فـي مجـال السـيارات العاملـة بخاليـا وقـود 
األكسـيد الصلـب SOFC، وذلـك بالتـوازي مـع مواصلـة طـرح منتجـات جديـدة ومبتكـرة 
فـي مختلـف المجـاالت وتعزيـز اسـتخدام السـيارات الكهربائيـة فـي جميـع أنحـاء العالـم.
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أعلنـت شـركة المناعـي التجاريـة الشـريك الرسـمي لكاديـالك بدولـة 
قطـر، عـن وصـول كاديـالك XT5 2017 الجديـدة كليـًا فـي معارضهـا. 
أول  وصـول  منـذ  كبيـر  بشـكل  القيـادة  تجربـة  علـى  الطلـب  زاد  وقـد 
سـيارة تجربـة. كشـفت كاديـالك السـتار عـن XT5 2017 األولـى علـى 
اإلطـالق، سـيارة الكـروس أوفـر الفاخـرة والمطّورة التي تعتبر أسـاس 

السلسـلة الجديـدة مـن طـرازات الكـروس أوفـر الخاصـة بالعالمـة. 
وظهـرت كاديـالك XT5 2017 للمـرة األولـى علـى اإلطـالق فـي حـي 
دبـي للتصميـم، وسـتبدأ مبيعاتهـا بشـكل رسـمي بمنطقـة الشـرق 
كاديـالك  سلسـلة  وتشـكل  الجـاري.  العـام  صيـف  فـي  األوسـط 
الجديـدة مـن طـرازات الكـروس أوفـر التـي تحمـل اسـم XT الجديـد، 
المدعـوم  للعالمـة،  العالمـي  النمـو  رئيسـيًا فـي إسـتراتيجية  عنصـرًا 

الجديـدة.  بالطـرازات 
وهندسـيات  وتطويـر  تصميـم  علـى   XT5 2017 كاديـالك  حصلـت 
ترمـي إلى تزويـد العمالء بالمزيد من الفخامة، والرحابة، والتكنولوجيا، 
واألهـم مـن ذلـك، منحهـم أفضـل مسـتويات الفعاليـة. »كمـا قـال 
المناعـي  العمليـات فـي شـركة  عـام  آيفـور دي كونهـا، مديـر  السـيد 
للسـيارات. » تمثـل XT5 الفصـل القـادم فـي مسـيرة تطـّور عالمـة 
كاديـالك: إنهـا سـيارة جريئـة، واسـتثنائية، وأنيقـة، تقـدم ديناميكيات 
قيـادة مذهلـة. وتعكـس هـذه الكـروس أوفـر الجديـدة موقـع كاديـالك 

المميـز فـي سـوق السـيارات الفاخـرة، بالصـورة األمثـل.

وصول كاديالك XT5، جيل جديد من سيارات الكروس اوفر

الجديـد كليـًا لعمـالءه   2017 أكاديـا  يقـّدم جـي إم سـي 
مطـّور  بتصـّور  الحجـم  متوسـطة  أوفـر  كـروس  سـيارة 
يهـدف إلـى تلبيـة نطـاق واسـع مـن المتطلبـات. ويوّفـر 
منفصلـة  فئـات  بثـالث  يأتـي  الـذي  الجديـد،  الطـراز 
أوفـر  كـروس  سـيارة  ودينالـي،   ،SLTو  ،SLE تتضمـن 
المدمـج  تيرايـن  يتوسـط  الحجـم فـي موقـع  متوسـطة 
أكاديـا  يوفـر  فئتـه،  وبحسـب  الحجـم.   كبيـر  ويوكـون 
2017 قـدرة اسـتيعاب 5، أو 6، أو 7 رّكاب، إضافـة إلـى 

األول.  بالجيـل  مقارنـة  المنـاورة  علـى  أفضـل  قـدرات 
وتقـدم أكاديـا الجديـدة كليـًا تجربـة أكثـر ثـراء لسـائقيها، 
فهـي أخـف وزنـًا ومزودة بمحـرك v6 قوي وأكثـر فاعلية، 
جديـد  لتـر   3.6 V6سـعة  محـرك  إلـى  باإلضافـة  وذلـك 
متوفـر اختياريـًا بقـدرة 310 حصانـًا مـع معـدل اسـتهالك 
وقـود يبلـغ 11.2 لتـر لـكل 100 كيلـو متـر لطـرازا الدفـع 
األمامـي، و11.7 لـكل 100 كيلومتر لطـراز الدفع الرباعي 
المتواصـل. ويحتـوي محـرك أكاديـا الجديـد علـى أنظمـة 
إضافـة  المتفـاوت،  والتوقيـت  للوقـود  المباشـر  الحقـن 
مـع  يقتـرن  وهـو  الوقـود،  إلدارة  النشـط  النظـام  إلـى 
ونظـام  سـرعات  سـت  مـن  أوتوماتيكـي  حركـة  ناقـل 
اختيـار نمـط القيـادة بتحكـم إلكترونـي. وبوصفـه كـروس 
 2017 أكاديـا  يقـدم  للعائـالت،  مصممـة  عصريـة  أوفـر 
أحـدث مزايـا السـالمة النشـطة التـي تضمـن حمايتهـم، 
إضافـة إلـى التكنولوجيـا المتطورة التي تؤمـن تواصلهم 
مثـل   – النشـطة  السـالمة  مزايـا  وصممـت  الدائـم. 
نظـام الفرملـة األماميـة لحمايـة المشـاة وكاميـرا الرؤيـة 

يحيـط  مـا  كل  إدراك  فـي  السـائق  لتسـاعد   - المحيطـة 
المحتملـة.  االصطدامـات  مخاطـر  ومعرفـة  بالسـيارة 
الدوحـة،  فـي  للسـيارة  الرسـمي  اإلطـالق  حفـل  وخـالل 
لمجموعـة  العـام  المديـر  حلمـي،  محمـد  السـيد  قـال 
المناعـي للسـيارات: »باعتمـاده علـى بنيـة هيـكل جديـدة 
وخفيفـة الـوزن، حصـل جـي إم سـي أكاديـا 2017 علـى 
عمـالء  ومشـاعر  أنظـار  ليأسـر  بالكامـل  جديـد  تصميـم 

الحجـم.  متوسـطة  أوفـر  الكـروس  سـيارات  سـوق 
وهويضمـن لعمـالء جي إم سـي الحصـول على تصميم 
جـريء يلهـم الثقـة، ومقصـورة داخليـة مصممـة بإبـداع 
متقـن، مـع مواصفات سـالمة وأداء رائـدة ضمن فئتها.« 
أكثـر  قيـادة  ديناميكيـات  علـى   2017 أكاديـا  وحصلـت 

تجاوبـًا اعتمـادًا علـى بنيـة هيـكل جديـدة أخـف وزنـًا. فـي 
بفضـل  رشـاقة  أكثـر  بمنـاورات  القيـام  يمكنهـا  حيـن 
النسـب األقصـر طـواًل واألقـل عرضـًا، لتحقيـق سـهولة 
وتنطلـق  السـيارة.  ركـن  خـالل  والتوجيـه  االنعطـاف 
مبيعـات مجموعـة جـي إم سـي أكاديـا 2017 فـي قطـر 
– بأسـعار تبـدأ مـن 129,000 ريــال قطـري. ويأتـي أكاديا 
 60,000  / سـنوات  لثـالث  خدمـة  باقـة  مـع   SLTو  SLE
كيلـو متـر قياسـيًا، فـي حيـن يقـدم دينالـي باقـة خدمـة 
جميـع  وُدعمـت  متـر.  كيلـو   80,000  / سـنوات  ألربـع 
الفئات بضمان من المصّنع لثالث سـنوات / 100,000 
كيلـو متـر، إضافة إلى أربع سـنوات من خدمة المسـاعدة 

علـى الطرقـات طـوال أيـام األسـبوع.

جي إم سي أكاديا 2017 ... قدرات معززة في مجال القوة والفعالية
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مدرسـة  رسـميًا  القطريـة  الجويـة  الخطـوط  افتتحـت 
الرفيعـة  التعليميـة  المؤسسـة  العالميـة،  أوريكـس 
فـي  العامليـن  ألبنـاء  حصريـًا  والمخّصصـة  المسـتوى 
الخطـوط الجويـة القطريـة؛ حيـث تعكـس هـذه المدرسـة 
اهتمـام الناقلـة بعامليهـا و سـعيها لضمـان أعلى درجات 
التدريـب والتعليـم لموظفيهـا وأبنائهـم علـى حـد سـواء. 
التنفيـذي  الرئيـس  الباكـر  أكبـر  قـال  المناسـبة  وبهـذه 
للخطـوط الجويـة القطريـة: “الخطـوط الجويـة القطريـة 
هـذا  بتوسـيع  اآلن  ونفخـر  موظفيهـا،  تجـاه  ملتزمـة 
عبـر منشـأة  أيضـًا، وذلـك  أبناءهـم  االلتـزام كـي يشـمل 
تعليميـة حصريـة تقـدم لهـم أعلـى مسـتويات التعليـم 
العالميـة. وسـتوفر مدرسـة أوريكـس العالمية مسـتويات 
الجويـة  الخطـوط  إدارة  مسـتوى  تشـابه  رفيعـة  دراسـية 
القطريـة، وتقـدم لهـم تعليمـًا متكامـاًل عبـر منهـاج ُمعـّزز 
علـى  نقتصـر  لـن  فنحـن  األسـاتذة،  مـن  نخبـة  وضعتـه 
تقديـم األفضـل لزمالئنـا فـي العمل وحدهـم، بل نضمن 
أيضـًا إتاحـة أفضـل الفـرص أمامهـم وأمـام عائالتهـم”. 
ومـن جانبـه، قـال كيفـن مكنيـي، رئيس مؤسسـة أوربيتال 

للتعليـم، قائـاًل: »نشـعر بسـعادة غامـرة الفتتـاح مدرسـة 
أصدقائنـا  مـع  بالتعـاون  الدوحـة  فـي  العالميـة  أوريكـس 
تعمـل  التـي  القطريـة  الجويـة  الخطـوط  فـي  األوفيـاء 
ونتيجـة  عليهـا.  والحفـاظ  المواهـب  أفضـل  جـذب  علـى 
مناطـق  فـي  القطريـة  الجويـة  الخطـوط  لعمـل موظفـي 
المـدارس  أفضـل  توفـر  يصبـح  العالـم،  حـول  مختلفـة 

ألبنائهـم عامـاًل مؤثـرًا فـي قراراتهـم. ونسـعى مـن خـالل 
يتيـح   الدوحـة  إلـى  االنتقـال  أن  نضمـن  كـي  التعـاون  هـذا 
أبنائهـم  حصـول  القطريـة  الجويـة  الخطـوط  لموظفـي 
قبـل  مـن  مدعـوم  عالمـي،  تعليـم  أفضـل  علـى  أيضـًا 
الشـركة التـي يعملـون لديهـا، وواثقين من وجـود أبناءهم 

بأسـرها«. المدينـة  فـي  متاحـة  مدرسـة  أفضـل  فـي 

أسواق

الخطوط الجوية القطرية تفتتح مدرسة أوريكس العالمية

طـرح متجـر فيفتـي ون ايسـت وسـوني مؤخـرًا سـماعة 
رائـدة  بتقنيـات  تقـدم    MDR-1000X حديثـة السـلكية 
بالمسـتخدم .  المحيـط  الضجيـج  إلغـاء  علـى  تعمـل 
وتتميـز هـذه السـماعة المثاليـة بأداء عاٍل جـدًا على صعيد 
إلغـاء التشـويش، حيـث توفر أفضل تجـارب صوتية على 
اإلطـالق وسـط تـرددات الصـوت فـي السـوق. وتتوفـر 
الرمـادي،  البيـج  أو  السـماعة فـي لونييـن: األسـود  هـذه 
وتأتـي مـع الحقيبـة الجلديـة المتينـة الخاصة بهـا. وتتوفر 
إيسـت  ون  فيفتـي  متجـر  السـماعة MDR-1000X  في 
إلـى  باإلضافـة  سـلوى  طريـق  علـى  المهـا  مركـز  فـي 
فيرجـن ميجاسـتور وكبريـات متاجـر اإللكترونيـات بقطر.

 وعلى الرغم من توفر العديد من السـماعات الالسـلكية 
أن  إال  السـوق،  فـي  حاليـًا  سـوني  قبـل  مـن  المطروحـة 

تسـمح  سـماعة  أول  الحديثة  1000X تعتبـر  السـماعة 
الدقـة  عاليـة  صوتيـة  بتجـارب  االسـتمتاع  للمسـتخدم 
وذلـك مـن خـالل التحكـم فـي خاصيـة إلغـاء الصـوت عبر 
التقنيـة المتوفـرة فـي السـماعة »محسـن إلغـاء الصـوت 
حسـب رغبـة المسـتخدم«. باإلضافـة إلـى ذلـك، يمتلك 
حيـث  السـريع  االنتبـاه  ميـزة  مـرة  وألول  المنتـج  هـذا 
تتيـح هـذه الميـزة للمسـتخدم وضـع يـده علـى الطبقـة 
الخارجيـة للسـماعة عنـد إجـراء محادثـة مـع شـخص آخر، 
ممـا ال يسـتدعي أخـذ سـماعة الـرأس مـن األذن. والجديـر 
بالذكـر أن كل هـذه التجـارب السـمعية الفريـدة مدعومـة 
محـرك  وهـي  أال  حديثـَا  المطـورة  الميـزة  طريـق  عـن 

.SENSE ENGINETM2 االستشـعار
علـى  تحتـوي  التـي  األولـى  هـي  السـماعة  هـذه  وتعتبـر 

تقنيـة DSEE HXTM  والتـي تعمـل بدورهـا علـى تعزيـز 
المضغوطـة  الموسـيقية  الملفـات  صـوت  جـودة 
المرسـلة مـن أي مصـدر حتى من المنتجات الالسـلكية.

فيفتي ون إيست وسوني يطلقان سماعة السلكية حديثة 
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أسواق

قطر األفضل أداًء لعمليات شركة إكسبرس موني 

هاتف ال جي V20 الذكي متوفر حاليا

جديـد  أسـاس  خـط  يضـع  والـذي  مؤخـرًا  طـرح  الـذي  الذكـي  جـي  ال  هاتـف  يتوفـر 
لقـدرات الوسـائط المتعـددة فـي الهواتـف الذكيـة اآلن فـي جميع صاالت عـرض جمبو 
الشـهر  عنـه فـي  السـتار  إزاحـة  الكبيـرة. منـذ  السـوبر ماركـت  لإللكترونيـات ومحـالت 
الماضـي، حقـق هاتـف V20 مجموعـة قويـة مـن ردود األفعـال اإليجابيـة مـن العامليـن 
فـي القطـاع الذيـن أعربـوا عـن تقديرهـم لتصميـم الهاتـف الذكـي والمواصفـات الغنية 
بالمميـزات. هاتـف V20 مصمـم للمسـتخدمين الذيـن يرغبون في إنشـاء محتوى ذي 
مظهـر احترافـي فهـو مميـز عـن األجهـزة المنافسـة بالخصائـص المرئيـة والمسـموعة 
مـن نفـس الدرجـة االحترافيـة. عندمـا يتعلـق األمـر بتسـجيل الفيديـو، يعمـل تسـجيل 
هـذا الهاتـف الذكـي 2.0 علـى تثبيـت الصور المهتـزة من خالل اسـتخدام مثبت الصور 
اإللكترونيـة المركـب فـي معالـج كوالكومسـنابدرجون ™ باإلضافـة إلـى مثبـت الصورة 
الرقميـة فيمـا بعـد المعالجـة. وألن الفيديـو لـن يكـون عالـي الجـودة بـدون صـوت عالـي 
الخطـي  النبـض  تعديـل  رمـز  اسـتخدام  خـالل  مـن  الصـوت    V20 يلتقـط  الجـودة, 
بقـدرة 24 بايـت / 48 هرتـز، وهـو نفسـه المسـتخدم فـي معـدات الفيديـو المحترفـة. 
لـم يتجاهـل هاتـف V20 الصـورة الثابتـة. فمـن خـالل الكاميـرات األماميـة والخلفيـة, 
يسـتطيع هاتـف V20 التقـاط صـور بزاويـة واسـعة بعدسـات ذات واجهـة خلفيـة تبلـغ 
135 درجـة وواجهـة أماميـة تبلـغ 120 درجـة. واألكثـر مـن ذلـك هـو أن التركيـز التلقائـي 
الصـور  التلقائيـة  اللقطـة  تبسـط  حيـث  للصـورة  أمثـل  وضوحـًا  يعطـي  الهيجينـي 
الشـخصية بميـزة تحديـد الوجـه التـي تعمـل علـى التقاط الصـورة. يتوفـر هاتف ال جي 

V20 حاليـًا بــــ 2699 ريـااًل قطريـًا مـع جـراب أنيـق بقيمـة 199 ريـااًل قطريـًا مجانـًا.

شراكة بين شركة أموال  وتقاعد البحرينية 

عقـدت شـركتي »أمـوال«، شـركة إدارة األصـول المسـتقلة فـي قطـر، و »تقاعـد«، 
منطقـة  فـي  والتقاعـد  واالسـتثمار  االدخـار  حلـول  توفيـر  فـي  المتخصصـة  الشـركة 
الشـرق األوسـط، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول تفاصيل عقد الشـراكة اإلسـتراتيجية 
بيـن الشـركتين، وذلـك فـي فنـدق دبليـو فـي الدوحـة بحضـور السـيد فهمـي الغصيـن 
الرئيـس التنفيـذي ألمـوال، طـالل السـمهوري مديـر إدارة األصول في أموال، والسـيد 
الرئيـس  ميتفيـي  لـوك  والسـيد  تقاعـد  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  خنشـت  سـامر 
التنفيـذي لشـركة تقاعـد ومجموعـة مـن التنفيذييـن فـي كال الشـركتين. ويشـار إلـى 
أن توقيـع االتفاقيـة بيـن كل مـن »أمـوال« و »تقاعـد« كان قـد تـم فـي المنامـة علـى 
هامـش مؤتمـر الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا للتقاعـد الـذي انعقـد فـي البحريـن 
رئيسـة  ثانـي  آل  خالـد  بـن  ناصـر  هنـادي  الشـيخة  وقالـت   .2016 أكتوبـر   18 بتاريـخ 
مجلـس إدارة شـركة أمـوال: »تقـوم هـذه الشـراكة اإلسـتراتيجية بيـن شـركتينا علـى 
العديـد مـن المجـاالت التـي تكمـل بعضهـا اآلخر، فمعا، نحـن أقوى، ما يمهـد الطريق 
أمامنـا الغتنـام الفـرص الجديـدة... ومـن خـالل الجمـع بيـن تقنيـة المنصـة المفتوحـة 
لتقاعـد ومنصـة إدارة الطـرف الثالـث مع التواجد الملحوظ في السـوق لشـركة أموال 
والخبـرات المتعمقـة فـي إدارة األصول/الصناديـق، فإننـي أؤمن بأننا سـنكون قادرين 
علـى إيجـاد والتأسـيس لشـراكة قويـة وطويلـة األمد ومفيـدة للطرفين«. وسـتفضي 
هذه الشـراكة إلى اسـتفادة كلتا الشـركتين من نقاط قوة كل منهما اآلخر، بما يؤدي 

إلـى توفيـر مزيـد مـن الخيـارات االسـتثمارية المعـززة لـكل مـن عمـالء تقاعـد وأمـوال. 

أكثـر  موني”، إحـدى  “إكسـبرس  شـركة  كشفــت 
شـركات تحويـل األمـوال موثوقيـة فـي العالـم، عـن نمـو 
أعمالهـا فـي السـوق القطريـة بنسـبة 20 ٪ خـالل العـام 
2015 مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العـام 2014. واسـتمر 
كشـفت  حيـث  أيضـًا،   2016 العـام  فـي  النمـو  هـذا 
سـبتمبر  لشـهر  الشـركة  بتحويـالت  المتعلقـة  البيانـات 
2016 عـن تسـجيل نمـو بلـغ 22 ٪ مقارنـة بنفـس الفتـرة 
مـن العـام 2015. وجـاءت هـذه التصريحـات على لسـان 
“إكسـبرس  لـدى  العمليـات  رئيـس  غيريـان،  سـوديش 
مونـي”، وذلـك خـالل لقـاء جمعـه بوسـائل اإلعـالم فـي 
فنـدق سـيتي سـنتر روتانـا فـي الدوحـة يـوم الخميـس 3 

 .2016 نوفمبـر 
قطـر  فـي  مطـردًا  نمـوًا  مونـي”  “إكسـبرس  وشـهدت 
بنسـبة تفـوق 20 ٪ سـنويا علـى مـدى السـنوات القليلـة 
ضعـف  بـأن  الدولـي‘  ’البنـك  تأكيـد  ورغـم  الماضيـة. 
النمـو االقتصـادي وتراجـع أسـعار النفـط سـيخفف مـن 
التعـاون  مجلـس  دول  مـن  الماليـة  التحويـالت  حجـم 
فـي  مونـي”  “إكسـبرس  أعمـال  واصلـت  الخليجـي، 

ارتفاعهـا عكـس االتجـاه السـلبي. وسـجلت قطـر  قطـر 
مونـي”  “’إكسـبرس  لعمليـات  بالنسـبة  أداء  أفضـل 
حيـث  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  دول  مسـتوى  علـى 
اسـتثمرت الشـركة فـي تطويـر شـبكة قويـة تضـم أكثـر 
مـن 100 موقـع فـي أنحـاء قطـر بهـدف مواكبـة الطلـب 
المتزايـد علـى خدماتهـا. ويعـود هـذا اإلقبـال الالفت على 

’إكسـبرس مونـي‘ إلـى سـرعة وأمـان خدماتهـا وتقديمها 
للغايـة.  تنافسـية  تحويـل  ورسـوم  صـرف  ألسـعار 
وبهـذا الصـدد، قـال سـوديش غيريـان، رئيـس العمليـات 
جيـد  نمـو  تحقيـق  “نواصـل  مونـي”:  “إكسـبرس  لـدى 
لمسـتوى  العـام  االنحسـار  رغـم  القطريـة  السـوق  فـي 
التحويـالت الماليـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي. 
االقتصـاد  حيويـة  علـى  واضحـًا  مؤشـرًا  ذلـك  ويمثـل 
القطـري ومـا توفـره الدولة مـن فرص تجتـذب المواهب 
العالميـة. كمـا تلعب خطـط النمو المسـتقبلية في قطر 
لكـرة  العالـم  كأس  نهائيـات  السـتضافة  وتحضيراتهـا 
االقتصـاد  دعـم  فـي  للغايـة  إيجابيـًا  دورًا   2022 القـدم 
القطـري الـذي سيشـهد بطبيعـة الحال مزيـدًا من الزخم 
واالزدهـار خالل السـنوات المقبلة”. وفـي العام 2015، 
10,4 مليـار  الماليـة مـن قطـر  التحويـالت  بلغـت قيمـة 
دوالر، والتـي توّجهـت نسـبة 70 ٪ منهـا إلـى دول جنـوب 
آسـيا. ومـن المرجـح أن يسـتمر هـذا التوجـه خـالل الفتـرة 
المقبلـة، بحيـث تكـون دول جنـوب آسـيا المتلقـي األكبـر 

الماليـة مـن قطـر. للتحويـالت 
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تؤمـن كليـة شـمال األطلنطـي فـي قطـر بـأن التعلـم هـو 
فـي  تسـتكمل  ان  ويجـب  العمـر،  مـدى  ممتـدة  مغامـرة 
مصممـا  أكاديميـًا  برنامجـا   30 إلـى  باإلضافـة  عمـر،  أي 
خصيصـًا إلعـداد الشـباب القطـري لسـوق العمـل، تقـوم 
قسـم  فـي  ممثلـة  قطـر  فـي  األطلنطـي  شـمال  كليـة 
للتدريـب  تطويريـة  حلـول  بتقديـم  الشـركات  خدمـات 
فـي  والحكومـة  والصناعـة  األعمـال  قطـاع  فـي  المهنـي 

قطـر.
الكليـة  مرافـق  الشـركات  خدمـات  قسـم  ويسـتقدم 
التطبيقـي  التعليـم  بتقديـم  ويقـوم  المسـتوى  عالميـة 
وذلـك  والكفـاءة  الخبـرة  ذوي  مـن  مدرسـين  وتوفيـر 
القطـري. لتصميـم خيـارات قياديـة مطـورة لالقتصـاد 

أكثـر  أحـد  القياديـة  المهـارات  تنميـة  برنامـج  ويعتبـر 
وتعتبـر  »تواصـل«  يدعـى  والـذي  شـعبية  البرامـج 
لهـذا  الرئيسـي  العميـل  هـي  للبتـرول  قطـر  شـركة 
شـمال  كليـة  حـرم  فـي  تقديمـة  يتـم  والـذي  البرنامـج 
األطلنطـي فـي قطـر المتطـور والفئـة المسـتهدفة منـه 
القطرييـن  للبتـرول  قطـر  شـركة  موظفـي  كبـار  هـم 
ويركـز  األقسـام.  ورؤسـاء  المـدراء  ضمنهـم  ومـن 
برنامـج تواصـل علـى ثـالث نقـاط رئيسـية وهـي: الثقـة، 

والحضـور. واإلقنـاع، 
ثـالث  علـى  تقديمـه  يتـم  العـام  لهـذا  تواصـل  وبرنامـج 
الرابعـة  السـنة  هـي  وهـذه  أيـام.  خمسـة  ولمـدة  مراحـل 
انجـاز  فـي  الشـركات  خدمـات  قسـم  فيهـا  ينجـح  التـي 
برنامـج تواصـل لقطـر للبتـرول وتنميـة القـادة فيهـا. حيث 

حصـل العديـد مـن موظفـي قطـر للبتـرول الذيـن أكملـوا 
الترقيـات. علـى  البرنامـج 

برنامـج آخـر يدعـى »القيـادة التكيفيـة« تـم تقديمـه أيضـا 
األوليـة  الصحيـة  الرعايـة  مؤسسـة  موظفـي  مـن   20 ل 
العربيـة  باللغـة  تقديمـه  وتـم  القطرييـن  المـدراء  لكبـار 
مـن  الممارسـات  أفضـل  علـى  وباإلعتمـاد  بالكامـل. 
جامعـة هارفـارد في التدريـب التنفيـذي وتنمية المهارات 
10 أيـام، وذلـك  القياديـة، واسـتمر هـذا البرنامـج لمـدة 
علـى مـدى أسـبوعين فـي شـهري أكتوبـر ونوفمبـر عقبـه 

يوميـن. اسـتمر علـى مـدى  للبرنامـج  تقييـم 
وجديـر بالذكـر أن هـذا البرنامـج قـام بتدريب كبـار المدراء 
األوليـة  الصحيـة  الرعايـة  مؤسسـة  فـي  التنفيذييـن 
ليكونـوا أكثـر فاعليـة، وقدم لهـم األدوات الالزمة إليجاد 
طـرق مبتكـرة لتقديـم رعايـة صحيـة اسـتثنائية مـن خالل 

والتنفيـذ. اإلسـتراتيجي  التخطيـط 
الكيالنـي،  محمـد  الدكتـور  يقـول  البرنامـج  هـذا  وعـن 
مؤسسـة  فـي  السـريرية  غيـر  التدريبـات  قسـم  رئيـس 
الرعايـة الصحيـة األوليـة:» لقـد كان هـذا واحـدًا مـن أكثـر 
ومشـجعًا  للمعلومـات  طرحـًا  حضرتهـا  التـي  البرامـج 
مواتيـة  التعليميـة  فالبيئـة  والتفاعـل،  اإلنخـراط  علـى 
لتعـاون المشـاركين جميعـًا، كمـا أن المدرب أثبت نفسـه 
وكرائـد  والتطويريـة  القياديـة  الممارسـات  فـي  كخبيـر 
فـي هـذا المجـال«. وأضاف:»تجربتـي فـي كليـة شـمال 
فـي  رئيسـية  تحـول  نقطـة  كانـت  قطـر  فـي  األطلنطـي 

حياتـي«.

باإلضافـة إلـى برامـج القيـادة هـذه، فـإن قسـم خدمـات 
الشـركات فـي تعـاون وثيـق مـع كليـة العلـوم الصحيـة 
تلبيـة  أجـل  فـي كليـة شـمال األطلنطـي فـي قطـر مـن 
3000 مهنـي فـي القطـاع الصحـي  إحتياجـات أكثـر مـن 
المهنـي  التطويـر  أنشـطة  مـن   109 تقيـم  طريـق  عـن 
الرعايـة  ممارسـي  ان  حيـث  المعتمـدة.  المسـتمر 
 80 علـى  الحصـول  منهـم  يتطلـب  قطـر  فـي  الصحيـة 
سـاعة مـن التطويـر المهنـي المسـتمر كشـرط السـتمرار 
ترخصيهـم، ولذلـك فـإن معظـم األنشـطة المعروضـة 
فـي التطويـر المهنـي المسـتمر تكـون محجـوزة بالكامـل 

بعـد وقـت قصيـر مـن طرحهـا.
الجديـر بالذكـر أن كليـة العلـوم الصحية في كلية شـمال 
الصحـة  وزارة  مـن  اعتمادهـا  تـم  قطـر  فـي  األطلنطـي 
العامـة، المجلـس القطـري لممارسـي الرعايـة الصحيـة، 
دعمـًا  وذلـك  المهنـي  التطويـر  لبرامـج  رئيسـي  كمـزود 

.2013 للتراخيـص الطبيـة فـي دولـة قطـر منـذ العـام 
وفـي العـام الماضـي قامـت الكليـة بالتطـوع لتكـون جزءا 
الرعايـة  لممارسـي  القطـري  المجلـس  اختبـارات  مـن 
الجديـدة  االعتمـاد  عمليـة  مـن  جـزءًا  وذلـك  الصحيـة 

. لمحسـنة ا و
وتـم تقديـم دراسـة ذاتيـة ومفصلـة للمراجعة في شـهر 
الكليـة مـن  لموقـع  زيـارة  2015، تالهـا  عـام  أغسـطس 
قبـل فريـق اإلعتمـاد فـي المجلـس القطـري لممارسـي 
الرعايـة الصحيـة، تـال ذلـك الحصـول علـى اإلعتمـاد فـي 

.2016 أوائـل العـام 

حلول تدريبية لقطاع األعمال في قطر 
من شمال األطلنطي
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الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس 

صرح جديد في السياحة العمانية

أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية )عمران( عن تدشين 
المرحلة األولى من مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان 

قابوس بوالية مطرح بالعاصمة مسقط في احتفال بهيج مساء 
األربعاء الموافق 16 نوفمبر الماضي.

تغطية: كريم إمام

الكبير  المشروع  لهذا  األولى  المرحلة  إكمال  وسيتم  
متعدد االستخدامات بحلول العام 2020 ، حيث سيتم 
وجهة  إلى  التجاري  قابوس  السلطان  ميناء  تحويل 
هكتار.   64 على  تزيد  لمساحة  تمتد  عالمية  سياحية 
وسيتضمن المشروع مناطق تجارية وسكنية، ومجمعا 
وخمس  وأربع  ثالث  بتصنيف  فنادق،  وستة  تجاريا 
سياحي،  جذب  ومناطق  استجمام  ومرافق  نجوم، 
السياحية  والسفن  لليخوت  مرسى  إلى  باإلضافة 

الكبيرة.
 390 إلى  قيمته  تصل  الذي  المشروع  تنفيذ  وسيتم 
مليون دوالر أميركي على أربع مراحل، وقد تم االنتهاء 
 ،2015 العام  في  للمشروع  الرئيسي  المخطط  من 
القطاع  مؤسسات  من  إيجابية  أصداء  القى  والذي 

الستغالل  استعدادا  أبدوا  الذين  والمستثمرين  الخاص 
الفرص االستثمارية في مجالي السياحة والضيافة في 

هذا المشروع المهم.   
وبهذه المناسبة، صرح معالي الدكتور علي بن مسعود 
رئيس  العماني،  والصناعة  التجارة  وزير  السنيدي، 
البحرية  للواجهة  »رؤيتنا  عمران:  شركة  إدارة  مجلس 
وجهة  خلق  في  تتمثل  قابوس  السلطان  لميناء 
البحرية  البيئة  جمال  تبرز  المستوى،  عالمية  سياحية 
الثقافة  إبراز  إلى  باإلضافة  العريق،  وتاريخها  العمانية 
المحلية والتراث واإلبداع العماني إلى الجمهور العالمي. 
مقصدًا  البحرية  الواجهة  ستصبح  المشروع  وباكتمال 
غنيًا باألنشطة الترفيهية المختلفة والتجارب السياحية 
وأضاف  العام”.  مدار  على  الزوار  لجميع  المثرية 

السنيدي: “سيوفر المشروع مساحات ومرافق خدمية 
في  حيويًا  مركزًا  وسيكون  والزوار،  للمجتمع  متكاملة 
المؤسسات  لنجاح  هامة  ومنصة  مسقط  العاصمة 
للمواطنين  العمل  فرص  من  العديد  وإيجاد  واألعمال 

العمانيين«.
كما صرح معالي الدكتور أحمد بن ناصر المحرزي، وزير 
“يمثل  عمران:  شركة  إدارة  مجلس  وعضو  السياحة 
أحد  قابوس  السلطان  لميناء  البحرية  الواجهة  مشروع 
الوقت  في  السلطنة  في  العقارية  المشــــاريع  أهم  
نثق  االخاذة،  التاريخية  المنطقة  هذه  وفي  الحالي. 
بقدرتنا على تحويلها قريبا إلى وجهة سياحية فاخرة في 
على  السياحية  الوجهات  أهم  من  وواحدة  السلطنة، 
مستوى دول الخليج العربي. ولن تساهم هذه الواجهة 
وانما  فحسب،  المحلي  المجتمع  تنمية  في  البحرية 
القطاع السياحي  ستلعب دورا هاما ًومحوريًا في نمو 

في السلطنة خالل العشرين عاما القادمة«. 
محمد  بن  أحمد  الدكتور  معالي  قال  جانبه  ومن 
مجلس  وعضو  واالتصاالت،  النقل  وزير  الفطيسي، 
إدارة شركة عمران: “يعد هذا اليوم الحافل في مسقط 
في  السياحية  األساسية  البنية  لتوسيع  مهمة  مرحلة 
نشهد  حيث   ،2020 السلطنة  رؤية  يترجم  بما  البالد 
سيكون  والتي  المشروع  لهذا  األولى  المرحلة  تدشين 
العريق  قابوس  السلطان  ميناء  تحويل  في  الدور  لها 
إلى بوابة سياحية لسلطنة عمان، تسهم في تحقيق 
تنمية اقتصادية مستدامة وإيجاد فرص عمل لألجيال 

القادمة«.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ويلسون،  جيمس  وتحدث 
كبيرا  تحديا  يمثل  المشروع  هذا  تنفيذ  قائاًل:  عمران 
نقطة  على  المشروع  هذا  نجاح  ويستند  لنا،  بالنسبة 
المعمارية لمكونات  التصاميم  البداية، حيث ستعتمد 
من  تستلهم  التي  المستدامة  الحلول  على  المشروع 
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فنون العمارة العمانية والموروث الثقافي للسلطنة”.
وأضاف ويلسون: »من المخطط إكمال المرحلة األولى 
قابوس في  السلطان  لميناء  البحرية  الواجهة  لمشروع 
التقليدية  الهوية  بين  المشروع  2020، وسيدمج  العام 
لوالية مطرح والتكنولوجيا الحديثة. كما سيركز المشروع 
على جانب االستدامة والتكامل مع المكونات الطبيعية 

المحيطة به«. 
وأردف بقوله: »كانت والية مطرح لقرون مركزا للتجارة 
في  البحرية  الموانئ  أكبر  وأحد  مسقط،  محافظة  في 
الذي  الفريد  لموقعها  وذلك  العربي،  الخليج  منطقة 
يشكل مركزًا للتجارة نحو الخليج العربي وإفريقيا وشبه 

القارة الهندية«.
تاريخها  من  »انطالقًا  قائال  تصريحه  ويلسون  واختتم 
سيحتضنها  التي  بالمكونات  ومرورًا  العريق  البحري 
المائية  والحديقة  الصيادين  قوارب  كمرسى  المشروع 
ومبنى المسافرين الجديد الذي سيوفر رحالت مباشرة 
إلى إيران، ال يوجد لدينا شك أن هذا المشروع سيصبح 
أحد أهم مشاريع الواجهات البحرية في المنطقة، كما 
أنه سيكون مركزا للتميز في المجال التعليمي والفنون 

والثقافة والرياضة«.
وسيحتضن سوق الميناء ما يزيد عن ثمانين مشروعًا من 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمحالت والمطاعم 
مجاالت  السوق  مشاريع  وستغطي  والمقاهي. 
والترفيه  واإلكسسوارات  واألزياء  والتجزئة  التموين، 
واألثاث  الحرفية واألقمشة  والصناعات  الديكور  وفنون 

والتصميم والمجوهرات والهدايا وغيرها من الخدمات، 
لتوفر تجربة تسوق مميزة للسكان المحليين والمقيمين 
والسياح. ومن المـؤمل االنتهاء من إنشاء سوق الميناء 
موقعه  وسيكون   ،2017 العام  من  الثاني  الربع  في 
بجانب مرفأ اليخوت والسفن السياحية الكبيرة الحالي، 
بلمسة جمالية مستوحاة من التقاليد العمانية العريقة. 
مطرح  في  سياحية  سفينة   150 من  أكثر  وسترسو 
فيها  السياح  ليستمتع  القادم،  السياحي  الموسم  في 

باإلقامة في السلطنة، جوهرة الخليج العربي.
االتفاقيات  من  عدد  توقيع  تم  التدشين،  حفل  وفي 
الوقت  في  لتنفيذه  المشروع  في  اإلنجاز  مرحلة  لبدء 
دي  )اتش  العمانية  الشركة  عمران  عينت  وقد  المحدد. 
للمشروع.  رئيسي  ومخطط  رئيسي  كمستشار   )23
المصممة  بين  بالشراكة   )23 دي  )اتش  انبثقت  وقد 
درجة   23 شركة  مؤسسة  اللواتية،  نادية  المعمارية 
داوني،  هاربر  وشركة  المعماري  للتصميم  شمال 
إحدى الشركات الرائدة في تصميم الواجهات البحرية 
تصاميم  كل  تنفيذ  يتم  أن  ويتوقع  العالم.  حول 
المشروع داخل السلطنة، كما ستعنى الشركة بتدريب 
وتأهيل المواهب العمانية من المهندسين المعماريين 
وتوظيفهم ضمن مبادرة »فريق التصميم الهندسي« 
التي أطلقتها عمران في فترة سابقة هذا العام بهدف 
الحضري  والتخطيط  والتصميم  للعمارة  منصة  إيجاد 

في السلطنة.
شركة  مع  اتفاقية  عمران  وقعت  ذلك  إلى  وباإلضافة 

لسوق  األولى  اإلنشاءات  أعمال  إلدارة  برذرز  بليزارد 
الميناء.

هولر  وشركة  بارتنرز  آند  فوستر  شركة  تعيين  تم  كما 
وتعتبر  للمشروع.  معماريين  كمستشارين  والسالمي 
العالمية  الشركات  من  بارتنرز  آند  فوستر  شركة 
المتخصصة في مجاالت الهندسة المعمارية والتخطيط 
المهندس   1967 العام  في  أسسها  وقد  والتصميم، 
الشركة  وتضم  فوستر،  نورمان  الشهير  البريطاني 
أكثر من 1500 موظف في ستة استديوهات تصميم 
عددا  الشركة  صممت  وقد  للدعم.  فرق  مع  معماري 
العالم كملعب  المعقدة حول  الهندسية  المشاريع  من 
المالي  والمركز  آبل  لشركة  الجديد  والصرح  ويمبلي 
ومركز التجارة العالمي في دبي ومدينة مصدر وشاطئ 
الراحة في أبوظبي. ومنذ تأسيسها قبل ٤٥ عاما، عملت 
التصاميم  من  عدد  إلنتاج  بجد  والسالمي  هولر  شركة 
بداياتها  ومنذ  العالم،  حول  مختلفة  لمنشآت  اإلبداعية 
السالمي  ألمانيا وحتى شراكتها مع محمد  المبكرة في 
الهندسية  المعايير  أعلى  الشركة  جمعت  مسقط،  في 
وناحية  التصميم  في  الجمالية  الناحية  من  األلمانية 
االستخدام العملي للمباني التي تنفذها، باإلضافة إلى 

الفنون المعمارية العمانية األصيلة.
ويعتبر االستثمار الخارجي المباشر من األمور األساسية 
في هذا المشروع، وقد قامت شركة عمران بمفاوضة 
العديد من المستثمرين في شركة الواجهة البحرية التي 

أسستها شركة عمران هذا العام.

من أعلى اليسار باتجاه 

عقارب الساعة: جيمس 

ويلسون يوقع أحد العقود 

مع ممثل لشريك في 
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على المسرح. السادة 

وزراء التجارة والصناعة، 
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والمواصالت أثناء الحفل. 

جانب من التقديمات 

التوضيحية خالل الحفل.  
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فندق الريان الدوحة كوريو 
وجهة جديدة في قطاع الضيافة 

أسواق

شـيء  كل  تقييـم  إعـادة  فـي  تتمثـل  قطـر  فـي  هنـا 
لتـرى مـا يمكـن أن ينجـح ومـا ال يمكـن، وكيـف يمكننـا 
أن نحّسـن مـن ذلـك، فهـي فرصـة لتطويـر مـا نقـوم 
ومـكان  الوضـع  مـع  يتناسـب  بمـا  وتعديلـه  بالعـادة  بـه 
االقتصـادي  والجـو  النفـط  بأسـعار  الخـاص  المؤشـر 

آٍت.  لمـا هـو  مـا يجعلـك مسـتعدًا  العـام، وهـو 
أمـا بخصـوص التقـدم الكبيـر الـذي تشـهده  قطـر فـي 
مجـال السـياحة البحريـة، والتفـاؤل حيـال هـذا القطـاع 
مـع  خاصـة  البحريـة  الباخـرات  أعـداد  تتزايـد   « يقـول: 
أمـر  وهـو  القطريـة،  الموانـيء  تشـهده  الـذي  التطويـر 
جـاذب للغايـة ومؤثـر فـي القطـاع بشـكل عـام، ويمنـح 
القادميـن  السـياح  أعـداد  مـن  لتزيـد  الفرصـة  الدوحـة 
إليهـا. أنـا هنـا منـذ عـام واحـد فقـط وبالفعـل شـهّدُت 
تغييـرا كبيـرا، والعديـد مـن النـاس يؤكـدون لـي أن هـذا 
بـأن  أؤمـن  أنـا  ومتسـارع.  ومتواصـل  مسـتمر  التغييـر 
الدوحـة مدينـة جميلـة، وقـد أعجبـت أسـرتي بهـا كثيـرا 
بسـرعة  الوضـع  مـع  تكيفـوا  الذيـن  األطفـال  خصوصـا 

مذهلـة”. 
ويضيـف كروكـو بـأن الطبيعة الصحراوية لـدول الخليج 
وقطـر علـى وجـه الخصـوص تعـد مصـدر جـذب كبيـر 
العديـد مـن  بـه  الفنـدق  أن  األجانـب، موضحـا  للسـياح 
المزايـا أولهـا وجـوده ضمـن قطـر مـول )المـول األكبـر 
تطـورًا  يشـهد  الـذي  المتميـز  والموقـع  قطـر(  فـي 
مطـردًا، فهنـاك اسـتاد الريـان، ومتحف الشـيخ فيصل 
الشـحانية  ومضمـار  الخيـول،  ومضمـار  قاسـم،  بـن 
لسـباقات الهجـن. وأعتقـد أن هذا هو جمـال هذه البالد 

فـي تنـوع المقاصـد السـياحية بيـن البحـر والبـر. 
تنميـة  فـي  دورا محوريـا  تلعـب  »السـياحة  وقـال: 
مصـادر  لتنويـع  السـعي  ظـل  فـي  القطـري  االقتصـاد 
الدخـل، وهـو أمـر هـام ألي دولـة، وأنـا مفتـون جـدا بمـا 
تقـوم بـه قطـر اليـوم، والجهـود المبذولـة التـي يمكـن 
أن تلمسـها مـع التطـور الحاصـل فـي القطـاع الفندقـي 
والزيـادة المطـردة فـي أعـداد الفنـادق، كمـا أنـي معجب 
جـدا بكـم األحـداث الرياضيـة التـي تسـتضيفها الدولـة، 
وهـذا المـزج بيـن الثقافـة والرياضـة، والذي يتم بشـكل 

عضـوي وذكـي للغايـة«. 
أمـا بخصـوص التحديـات التـي سـتواجه القطـاع خـالل 
العـام المقبـل وكيفيـة التغلـب عليهـا مـع تدنـي أسـعار 
النفـط يقـول: »أعتقد أن أسـعار النفط فـي طريقها إلى 
التعافـي والتـوازن، واألمـر الجيـد هـو أننـا نسـهل دخـول 
السـياح، وكذلـك نفتتـح المزيـد مـن الفنـادق الجديـدة، 

ومواصلـة التنميـة والتعريـف بجمـال هـذا المـكان«. 
وأشـار إلـى أن قطـاع الفنـادق ذات الخمـس نجـوم فـي 
مكانـة متميـزة، وأن التطويـر الـذي ستشـهده السـوق 
الفنـادق  علـى  سـيتركز  القادمـة  الفتـرة  فـي  القطريـة 
المتوسـطة ذات األربـع والثـالث نجوم، حيث أن هناك 

العديـد مـن الفـرص للتنميـة فـي هـذا الشـأن. 
الركيـزة  بـأن  الدوحـة   – الريـان  فنـدق  عـام  ويـرى مديـر 
الفنـدق  فـي  عليهـا  التركيـز  سـيتم  التـي  األساسـية 
السـعودي  والسـائح  الخليجيـة  السـياحة  سـتكون 
الفنـدق  سـيعمل  حيـث  التركيـز،  هـذا  محـور  سـيكون 

بقلم: كريم إمام 

منـذ لحظـة دخولـك فنـدق الريـان الدوحـة  أحـد فنـادق 
كوريـو مـن هيلتـون تشـعر بأنـك فـي بيتـك فـي مـكان 
نجـح  شـعور  وهـو  عليـك،  بغريـب  ليـس  يشـبهك، 
ديكـورات  خـالل  مـن  بتحقيقـه  الفنـدق  علـى  القائمـون 
إلـى  إضافـة  بالفنـدق،  العمـل  طاقـم  واختيـار  المـكان 
المـزج بيـن الـروح التراثيـة القطريـة واللمسـة العصريـة 
والعصريـة.  التقاليـد  بيـن  التـوازن  ليحقـق  الحديثـة، 
ويلبـي الفنـدق رغبـة المسـافرين فـي االسـتمتاع بتجربة 
تراثيـة أصيلـة مدعومـة بالقـوة والطمأنينة التـي توفرها 

هيلتـون. 
يتواجـد فنـدق الريـان الدوحـة  فـي بوابـة الريـان ويتصـل 
مباشـرة مـع قطـر مـول. كمـا يقـع هـذا الفنـدق األنيـق 
والـذي  الرياضـي  الريـان  نـادي  مـن  خطـوات  بعـد  علـى 
مباريـات  ستسـتضيف  التـي  المالعـب  أحـد  سـيكون 
مقـر  مـن  قربـه  إلـى  باإلضافـة   2022 العالـم  كأس 
للمؤتمـرات،  الوطنـي  قطـر  ومركـز  قطـر،  مؤسسـة 

ثانـي. آل  قاسـم  بـن  فيصـل  الشـيخ  ومتحـف 
رحبـة،  غرفـة   201 مـن  الدوحـة   الريـان  فنـدق  يتكـون 
تتضمـن 25 جناحـا، وكلها مصممة بعصرية مع لمسـة 
مـن الثقافـة المحليـة ومـول قطـر الرائـع. )قطـر اليـوم( 
لـوكا  السـيد  العـام  الفنـدق وجلسـت مـع مديـره  زارت 
كروكـو الـذي يتمتـع بخبـرة تزيـد عن السـبع سـنوات في 

منصـب المديـر العـام آخرهـا في هيلتون بـراغ- المدينة 
القديمـة الشـهيرة لمـدة 6 سـنوات.

والفخـم،  باألنيـق  الفنـدق  تصميـم  لـوكا  يصـف 
خصوصـا أنـه مرتبـط بالجانـب الفخـم مـن قطـر مـول 
النمـوذج  تـرى  الفنـدق  إلـى  تنظـر  »عندمـا  ويقـول:   ،
االتجـاه  عليـه  نطلـق  مـا  وهـو  الديكـورات  فـي  العربـي 
الخالـد حيـث نمـزج الثقافـة العربيـة مـع التطـور الحاصل 
اليـوم، ولذلـك فهـو مـن ضمـن مجموعـة  العالـم  فـي 
كوريـو – فنـادق مـن هيلتـون، وتجـد أن كل شـيء فـي 
الفنـدق تـم اختيـاره بعنايـة نظـرًا لتميزه وطابعـه الفريد، 
موطنـه،  تعتبـر  التـي  المدينـة  مـن  جـزء  هـو  فنـدق  كل 
مجسـدًا لثقافتهـا وطابعهـا الخـاص. وهـذا تحديـدا مـا 
نحـاول أن نقدمـه لعمالئنـا الذيـن سيشـعرون بأنهم في 

مكانهـم”. 
أسـعار  تهـاوي  ظـل  فـي  السـياحة  مسـتقبل  وحـول 
العـام  خـالل  النفـط  أسـعار  أن  كروكـو  يـرى  النفـط 
الماضـي أّثـرت فـي منطقـة الشـرق األوسـط بأكملهـا 
يـرى ذلـك  وأماكـن أخـرى مثـل روسـيا وغيرهـا، ولكنـه 
فرصـة فـي كيفيـة تحـرك األمـور إلـى األمـام، حيـث أن 
دورة الحيـاة تتذبـذب علـى مسـتويات مختلفـة، واألمـر 
مشـابه لعالـم األعمـال، فدائمـا هنـاك أوقـات يتصاعـد 
خاللهـا المؤشـر، وأخرى يهبط المؤشـر فيهـا، والفرصة 
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 السياحة تلعب 
دورا محوريا في تنمية 
االقتصاد القطري في 

ظل السعي لتنويع مصادر 
الدخل، وهو أمر هام ألي 
دولة، وأنا مفتون جدا بما 

تقوم به قطر اليوم 

لوكا كروكو 
المدير العام لفندق الريان الدوحة

علـى جذبـه، نظرا لحجـم األعمال السـعودية في المدينة 
وأرقـام السـياح السـعوديين القادميـن إلى قطـر، خاصة 
أيضـا أن الفنـدق مناسـب جدا للعائالت وهـو أمر محبب 
القطرييـن،  نسـتهدف  بالطبـع  أننـا  كمـا  الجميـع،  لـدى 
يكـون  أن  علـى  وسـنعمل  الخليجييـن،  السـياح  وبقيـة 
فريـق  اخترنـا  وقـد  للجميـع،  المفضـل  الخيـار  الفنـدق 
بنسـبة  العربيـة  متحدثـي  ليضـم  بعنايـة  الفنـدق  إدارة 
كبيـرة وذلـك ليكـون هنـاك تآلـف وتناغـم، بحيـث يشـعر 
األعمـال  أن كل  إلـى  ولفـت  العربيـة.  بالضيافـة  العميـل 
لوحـات  كانـت  سـواء  الفنـدق  فـي  الموجـودة  الفنيـة 
أعمـال  مـن  هـي  لقطـر  فوتوغرافيـة  صـور  أو  تشـكيلية 

قطرييـن. فنانيـن 
تواجـه  التـى  األساسـية  المشـكلة  بـأن  يـرى  مـن  هنـاك 
بيـن  التعـاون  غيـاب  فـى  تكمـن  السـياحي  القطـاع 
المختلفـة،  السـياحة  وشـركات  الفندقيـة  القطاعـات 
وهنـا يؤكـد السـيد لـوكا بـأن ذلـك غيـر موجـود، الفتـا إلى 
العامـة للسـياحة ومـدى  الهيئـة  اجتماعـه مـع مسـئولي 
الترحـاب الـذي قوبـل بـه، وانفتاحهـم الكبيـر علـى العمل 
مـع بعضنـا البعض، وهناك اجتماعات دورية مع مديري 
الفنـادق لتبـادل األفـكار وطـرق التقـدم إلى األمـام، وعّبر 
عـن اعتقـاده بـأن هناك تواصـاًل جيدًا للغايـة، وأن الجميع 
البعـض وقـال: »بالطبـع هنـاك  يعتمـد علـى بعضهـم 
تحديـات، ولكـن التحديـات موجـودة فـي كل مـكان، وال 
يمكـن أن تجـد التحديـات هنـا فقـط، وإنما فـي كل مكان 
أؤمـن –كمـا قلـت سـابقا- بضـرورة  وأنـا  العالـم،  حـول 
دائمـا  فهنـاك  فـرص،  أنهـا  علـى  التحديـات  إلـى  النظـر 
بـأن  بـه”. ويضيـف  نقـوم  مـا  للتوسـع وتطويـر  فـرص 
التأثيـرات السـلبية تتمثـل فـي انخفـاض قيمـة الغـرف 
الفندقيـة، بالرغـم من أن نسـب اإلشـغال متوازنة، وهذا 
االنخفـاض يعـود ألسـباب عديـدة مـن بينهـا قلة السـفر، 
ذلـك  وارتبـاط  نفسـها،  الصناعـة  فـي  الحاصـل  والتغيـر 
لتحسـين  لنـا  فرصـة  يعـد  ذلـك  كل  ولكـن  باالقتصـاد، 
علـى  الحصـول  للتأكـد مـن  الخدمـة،  وتطويـر مسـتوى 

أعمـال أكثـر وجـذب سـياح أكثـر إلـى الدولـة. 

وحـول القانـون الجديـد الـذي يسـهل عمليـة الحصـول 
)العبـور(  الترانزيـت  لمسـافري  المجانيـة  الفيـزا  علـى 
للقطـاع  كبيـرة  فرصـة  يعـد  ذلـك  أن  كروكـو  يؤكـد 
خصوصـا  األعمـال  زيـادة  علـى  وسـيعمل  الفندقـي 
أيضـا  أننـا  وأعتقـد  المطـار،  مـن  األقـرب  للفنـادق 
سنسـتفيد مـن هـذه الفرصة، خصوصا مـع االنتهاء من 

هنـا.  إلـى  )الريـل(  المتـرو  ووصـول  الطـرق  أعمـال 
بعـد  مـا  قطـر  فـي  السـياحي  للقطـاع  رؤيتـه  وحـول 
يقـول:   2022 العالـم  كأس  مونديـال  اسـتضافة 
»تحدثـت مـع عـدد مـن القطرييـن حول اسـتضافة قطر 
لأللعـاب اآلسـيوية فـي العـام 2006 وذكـروا لـي كيـف 
كانـت التوقعـات بـأن األعمـال سـتقل وتيرتهـا فـي قطر 
بعـد انتهاء )األسـياد(، إال أن هـذا لم يحدث بل بالعكس 
ارتفاعـا  عـام  واالقتصـاد بشـكل  األعمـال  شـهد قطـاع 
ملحوظـا ومسـتمرا بعـد انتهائهـا، وهـذا مـا أؤمـن بأنـه 
سـيحدث مـع مونديـال 2022”. وأضـاف قائـال: »أرى 
أن البلـد تسـتثمر فـي البنيـة التحتيـة للنمـو ليـس فقـط 
الثالثـون  للسـنوات  وإنمـا  القادمـة،  العشـر  للسـنوات 
أو الخمسـون المقبلـة، فهـذا البلـد فـي تنامـي مسـتمر 
الرياضـة  مسـتوى  علـى  سـواء  صحيحـة،  وبطريقـة 
خارطـة  علـى  بالفعـل  فقطـر  السـياحة،  أو  الثقافـة  أو 
السـياحة العالميـة، وهـذا المونديـال سـوف يعـزز مـن 

قدراتهـا فـي تقديـم خدمـات عالميـة للسـياح “. 
تقـوم  قطـر  بـأن  نظـره  وجهـة  عـن  النهايـة  فـي  وعّبـر 
لهـا  موقـع  وإيجـاد  لالنفتـاح  الصحيحـة  بالخطـوات 
الزيـارة  قائمـة  علـى  األوائـل  العشـرة  البلـدان  ضمـن 
فـي العالـم، ومـن وجهـة نظـره الشـخصية يعتقـد بـأن 
الترفيهيـة،  األنشـطة  مـن  المزيـد  إلـى  حاجـة  هنـاك 
خـالل  مـن  الرؤيـة  هـذه  سـيعزز  المسـتقبل  أن  مؤكـدا 
يتعلـق  فيمـا  الحالـي  الوقـت  فـي  المسـتمرة  التنميـة 
مـن  الثقافيـة  السـياحة  تعزيـز  وأيضـا  التحتيـة،  بالبنيـة 
علـى  واالسـتحواذ  المتاحـف  مـن  المزيـد  إقامـة  خـالل 
مقتنيـات أكثـر مـن حـول العالـم، ممـا سيسـاعد البلـد 
أكبـر.   بشـكل  العالميـة  السـياحة  مـن  االسـتفادة  فـي 
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وقعـت شـركة أنصـار جاليـري اتفاقيـة تعـاون وشـراكة مـع 
الخيـر”،  “بطاقـات  مشـروع  فـي  الخيريـة  قطـر  جمعيـة 
للتعـاون  مشـروع  اعتمـاد  علـى  االتفاقيـة  تنـص  بحيـث 
بطاقـات  مشـروع  خـالل  مـن  الطرفيـن  بيـن  والشـراكة 
عبـر  الخيـر  بطاقـات  تسـويق  يتضمـن  والـذي  الخيـر، 
عمـل  تقديـم  وهـو  جاليـري،  ألنصـار  التابعـة  البيـع  منافـذ 
شـرائهم  خـالل  مـن  للمتسـوقين  سـهلة  بطريقـة  الخيـر 
لبطاقـات خيريـة متعـددة الفئـات وتخـدم مشـاريع خيريـة 
متنوعـة مثـل افطـار الصائـم، والسـلة الغذائيـة، والميـاه، 
للبيـع  تتـاح  التـي  السـلع  بعـض  إلـى  اضافـة  والتعليـم، 
شـراؤها  ليتـم  مناسـبة  بأحجـام  مخصصـة  أرفـف  فـي 
الكاشـير. لـدى  قيمتهـا  ودفـع  جاليـري  أنصـار  منافـذ   عبـر 
الطرفيـن  بيـن  وشـراكة  تعـاون  اتفاقيـة  توقيـع  تـم  كمـا 
أنصـار جاليـري  التبـرع لعمـالء شـركة  تتضمـن طـرح خيـار 
جميـع  مـن  الحسـاب  بباقـي  بالتبـرع  فروعهـا  جميـع  فـي 
الورقيـة  العمـالت  وفئـة  الريـال  الكتمـال  الدراهـم  فئـات 
لصالـح  االئتمانيـة  بالبطاقـة  أو  بالنقـد  سـواء  األخـرى 
مشـاريع قطـر الخيريـة داخـل الدولة وخارجهـا، حيث يلتزم 
أنصـار جاليـري بـإدارة هـذه المبالـغ المتبـرع بهـا، فـي حيـن 
تقـوم قطـر الخيريـة بتنفيـذ مشـاريع خيريـة ترفـع المعانـاة 
وخارجهـا. قطـر  دولـة  داخـل  والمحتاجيـن  الفقـراء   عـن 
مجلـس  رئيـس  علـي  شـيخ  أكبـر  علـي  السـيد  وقـال 
توقيـع  مراسـم  حضـوره  خـالل  جاليـري  أنصـار  إدارة 

دائمـا  تحـرص  جاليـري  أنصـار  شـركة  "إن  االتفاقيـة: 
علـى المشـاركة فـي أعمـال الخيـر وجميـع األنشـطة التـي 
وهـذا  واالنسـاني،  االجتماعـي  العمـل  تعزيـز  شـأنها  مـن 
لدينـا خطـة موسـعة للمشـاركة  لدينـا، فنحـن  دائـم  نهـج 
التـي  الخيريـة  الجمعيـات  خـالل  مـن  الخيـر  أعمـال  فـي 
الخيـر،  أعمـال  تجـاه  المجتمـع  فـي  فعـاال  دورا  تـؤدي 
ونحـن بدورنـا فـي أنصـار جاليـري سـنقوم بموجـب هـذه 
متنوعـة  سـلعة  ألـف   15 مـن  بأكثـر  بالتبـرع  االتفاقيـة 
منزليـة،  وأوانـي  وشـاي،  وزيـوت،  وأرز،  بطاطيـن،  منهـا 
والتـي  الخيريـة  قطـر  جميعـة  لصالـح  وغيرهـا،  وأكـواب 
 بدورهـا سـتقوم بتوزيـع هـذه التبرعـات علـى المحتاجيـن.

منطلـق  مـن  إنـه  علـي  شـيخ  أكبـر  علـي  وأوضـح 
الطيبـة  المبـادرة  بهـذه  قمنـا  االجتماعيـة  المسـؤولية 
الخيـر،  أعمـال  فـي  بفعاليـة  المشـاركة  تسـتهدف  التـي 
دائمـا  نفكـر  أن  يجـب  أعمـال  كرجـال  أننـا  إلـى  الفتـا 
األعمـال  رجـال  وأن  خاصـة  االجتماعيـة  بالمسـؤولية 
الخيـر  أعمـال  فـي  المشـاركة  مسـؤولية  عليهـم  تقـع 
عليهـم. المجتمـع  لجميـل  ردا  وذلـك  وود  حـب   بـكل 
تتوقـف  لـن  الخيـر  أعمـال  فـي  مشـاركتنا  إن  وقـال 
خيـر  أعمـال  لدينـا  دائمـا  بـل  السـلع،  بهـذه  التبـرع  عنـد 
بجـوار  معينـة  أماكـن  تخصيـص  فـي  تتمثـل  أخـرى 
مـواد  فيهـا  نضـع  الرئيسـي  البـاب  عنـد  السـوبرماركت 
غذائيـة يأخـذ منهـا كل محتـاج دون أن يسـدد ثمنهـا وهـذه 

يشـترون  الزبائـن  بعـض  أن  كمـا   ، للمحتاجيـن  مسـاعدة 
فـي  يضعونهـا  ثـم  ثمنهـا  ويدفعـون  السـلع  بعـض 
الرفـوق  وهـذه  للمحتاجيـن،  المخصصـة  الرفـوف  هـذه 
فـرع. كل  فـي  شـخص   400 نحـو  يوميـا  منهـا   يسـتفيد 

ومـن جانبـه قـال السـيد يوسـف بن أحمـد الكـواري الرئيس 
التنفيـذي لجمعيـة قطـر الخيرية: "إننا سـعداء بتوقيع هذه 
االتفاقيـة مـع أنصـار جاليـري ونتمنـى أن نقـدم مـن خاللهـا 
مـا يخـدم المحتاجيـن سـواء في قطـر أو خارجهـا، الفتا إلى 
أن أنصـار جاليـري تعتبـر صرحـا كبيـرا، وهـذا ليـس بغريـب 
فـي  حذوهـا  األخـرى  الشـركات  تحـذو  أن  ونأمـل  عليهـا 

تقديـم مثـل هـذه المبـادرات المتعلقـة بأعمـال الخيـر.

اتفاقية شراكة بين أنصار جاليري وقطر الخيرية
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فنـادق  أحـدث  الدوحـة،  روتانـا  سـنتر  سـيتي  فنـدق   أقـام 
المجموعـة فـي قطـر مـن فئـة الخمـس نجـوم، حفـل وداع 
علـى شـرف السـيد جوزيـف القوبـا، المديـر العـام للفنـدق 
بمناسـبة ترقيتـه إلـى منصـب نائـب رئيـس روتانـا للمنطقـة 
وسـوريا  والكونغـو  وتركيـا  والكويـت  ولبنـان  قطـر  فـي 
ومغادرتـه الدوحـة متوجهـا إلـى بيـروت لتوليه مهـام منصبه 
الجديـد باإلضافـة إلـى منصبـه المديـر العـام لفنـدق جفينـور 
»الجاليـري«  منطقـة  فـي  الحفـل  بيروت. وأقيـم  روتانـا 
بحضـور عـدد كبيـر من السـفراء، ورجـال األعمال، والشـركاء، 
الجميـع  تمنـى  حيـث  اإلعـالم  وسـائل  وممثلـي  والعمـالء، 
وشـكروه  المسـتقبلية  مسـيرته  فـي  التوفيـق  »القويـا«  لــ 
علـى الجهـد الـذي بذلـه خـالل السـنوات التسـع الماضية في 
سـيتي سـنتر روتانـا الدوحـة والتـي شـملت فتـرات مـا قبـل 
االفتتـاح، واالفتتـاح، وصـوال إلـى يومنـا هـذا والتـي عمـل من 
خاللهـا إلـى تحقيـق المكانـة الرائـدة التـي وصل اليهـا الفندق 
كوجهـة مفضلة للعمالء في منطقـة الخليج الغربي. وانتهز 
العـام الجديـد  المناسـبة للتعريـف بالمديـر  القوبـا  جوزيـف 

للفنـدق السـيد مارتـن كيندال.  

لحظـة  “انهـا  القوبـا:  جوزيـف  قـال  المناسـبة،  هـذه   وفـي 
عاطفيـة، أن أتـرك فريـق العمـل النخبـوي هـذا الـذي سـاعد 
فـي تحويـل الحلـم إلـى حقيقـة . إن حماسـهم وتفانيهـم 
جلـي وواضـح جـدا فـي الخدمـات العاليـة الجودة التـي نقوم 
وضـع  الدوحة، والـذي  روتانـا  سـنتر  سـيتي  فـي  بتقديمهـا 
أسسـًا جديـدة لمفهـوم الضيافـة فـي السـوق المحلـي مـن 
أولويـات  يأتيـان علـى رأس  اللذيـن  النوعيـة والجـودة  حيـث 

الفنـدق«.

عين على الدوحة

قطـر،  اللؤلـؤة-  لمشـروع  الرئيسـي  المطـور  بصفتهـا  للتنميـة،  المتحـدة  الشـركة  قامـت  
بتحويـل منطقـة »مدينـا سـنترال« مـرة أخـرى، إلـى منطقـة صديقـة للمشـاة، خـالل عطلـة 
نهايـة األسـبوع، وذلـك إلتاحـة الفرصـة للـزوار لالسـتمتاع بأرجـاء المنطقـة ومـا تقدمـه مـن 
مسـاحات خضـراء ومحـالت تجاريـة ومطاعـم ومقاهـي خالل الشـهور البـاردة المقبلـة. وقد 
جـرى تحويـل »مدينـا سـنترال« إلـى منطقـة خاليـة مـن حركـة المركبـات اعتبـارًا مـن يـوم 

الخميـس، الموافـق 1 ديسـمبر 2016 وذلـك ابتـداًء مـن السـاعة )الثانيـة( 2:00 بعـد الظهـر مـن أيـام الخميـس، وحتـى 
منتصـف ليـل أيـام السـبت حيـث يترجـم هذا اإلجراء، حرص الشـركة المتحـدة للتنمية على تأمين متعـة أكبر للعائالت 

والـزوار والمتسـوقين ضمـن أجـواء آمنـة ومرحـة.
وخـالل فتـرة نهايـة األسـبوع، يمكـن للـزوار اسـتخدام سـتة مواقـف مخصصـة لركـن السـيارات تسـتوعب بمجملهـا 
3000 سـيارة، وهـي علـى مسـافة قريبـة مـن وسـط »مدينـا سـنترال«. ولتسـهيل حركـة التنقـل مـن مناطـق وقـوف 
السـيارات، فقـد تـم تجهيـز عربـات الغولـف لنقـل الـزوار مـن وإلـى مواقـف السـيارات، ونقلهـم كذلـك إلـى مختلـف 

المواقـع الرئيسـة فـي »مدينـا سـنترال«، باإلضافـة إلـى توفـر خدمـة ركـن السـيارات.

تحويل »مدينا سنترال« باللؤلؤة-قطر إلى 
منطقة للمشاة خالل عطلة نهاية االسبوع

توطيد العالقات القطرية 
األوكرانية

حفـل  قطـر  فـي  األوكرانيـة  السـفارة  اسـتضافت 
القـرار  صنـاع  بيـن  العالقـات  لتوطيـد  اسـتقبال 
تتخـذ  التـي  األوكرانيـة  الشـركات  وكبـرى  القطرييـن 
مـن قطـر مقـرًا لهـا، حضـره معالـي جاسـم بـن سـيف 
واالتصـاالت،  المواصـالت  وزيـر  السـليطي،  أحمـد 
األوكرانـي  السـفير  ميكيتينكـو،  إيفهينـي  وسـعادة 
فـي قطـر، وعلـي بـن حسـن الحمـادي، سـكرتير وزارة 
العـام  األميـن  العادلـي،  حسـين  ومحمـد  الخارجيـة، 
لمنتـدى الـدول المصـّدرة للغـاز باإلضافـة إلـى ممثلين 
شـاركت  كمـا  الدولتيـن،  كال  مـن  األعمـال  قطـاع  عـن 
فـي  الرائـدة  الصناعيـة  األوكرانيـة  الشـركة  إنتربايـب 
حفـل االسـتقبال هـذا بصفتها شـريكًا رئيسـيًا في هذا 
الحـدث. وفـي افتتاح حفل االسـتقبال، تحّدث سـعادة 
قطـر  فـي  األوكرانـي  السـفير  ميكيتينكـو،  إيفهينـي 
السياسـية  المجـاالت  فـي  البلديـن  بيـن  التعـاون  عـن 
ورّكـز  واإلنسـانية،  والثقافيـة  واالقتصاديـة  والتجاريـة 
للتنميـة  وأهميتـه  التعـاون  هـذا  ديناميكيـة  علـى 
السياسـية  العالقـات  عمـق  علـى  أّكـد  كمـا  والتطـور، 
بالتطـور  واسـتمرارها  البلديـن  بيـن  واالقتصاديـة 
إلـى أن حجـم تـداول السـلع  سـنة بعـد سـنة، وأشـار 
بيـن الدولتيـن خـالل األشـهر العشـر األولـى مـن العـام 
35 مليـون دوالر، منوهـًا  إلـى أكثـر مـن  2016 وصـل 
بهـا دولـة قطـر فـي  تتمتـع  التـي  الكبيـرة  المكانـة  إلـى 
واالسـتثمار  التجـارة  فـي  رئيسـي  كشـريك  أوكرانيـا 
الطبيعـي  للغـاز  البعيـد  المـدى  علـى  محتمـل  ومـوّرد 
بنجـاح  فخـره  عـن  كلمتـه  ختـام  فـي  وعّبـر  المسـال، 
القطريـة. األسـواق  فـي  األوكرانيـة  إنتربايـب  شـركة 

سيتي سنتر روتانا يقيم حفل وداع  لجوزيف القوبا
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نورثويسـترن فـي قطـر فيلًمـا  عـرض طالبـان مـن جامعـة 
الشـائكة  القضايـا  إحـدى  علـى  الضـوء  يسـلط  وثائقًيـا 
فـي  بولتـزر  مركـز  نظمهـا  فعاليـة  فـي  وذلـك  بباكسـتان، 
واشـنطن العاصمة.  وجاء إنتاج هذا الفيلم الوثائقي ضمن 
عزمـي  الطالبـة أروج كمـران  عليهـا  منحـة طالبيـة حصلـت 
والطالـب شـكيب أسـرار مـن مركـز بولتـزر. وتطلـب إنتـاج 
الفيلـم مـن الطالبيـن السـفر إلـى باكسـتان إلجـراء مقابـالت 
حقوقييـن  ونشـطاء  المدانيـن  مـن  مجموعـة  مـع  صحفيـة 
وسـجناء سـابقين ومحامين ملمين بطبيعة التغييرات التي 
طـرأت علـى عقوبـة اإلعـدام في باكسـتان. وكانـت الحكومة 
الباكسـتانية قـد أعـادت العمـل بعقوبـة اإلعـدام مجـدًدا بعـد 
هجـوم طالبـان في العـام 2014 في محاولة منها للتصدي 
لإلرهـاب، حيـث تعـد باكسـتان مـن أكبـر الـدول التـي تضـم 
مسـتوى  علـى  باإلعـدام  عليهـم  المحكـوم  مـن  سـجناء 
العالـم. قالـت اروج  عزمـي “أجرينـا بحًثـا مكثًفـا علـى قضية 
وقضينـا  باكسـتان،  فـي  اإلعـدام  أحـكام  عـن  الحظـر  رفـع 
أكثـر مـن عاميـن فـي انتظـار الفرصـة األمثـل لعـرض هـذه 
القّصـة، ولـم نـدرك التأثيـر الشـديد لفيلمنـا الوثائقـي إلـى 
أن قمنـا بعرضـه فـي الفعاليـة«.  ويتقّصـى الفيلـم الوثائقي 
Convict of 302، تأثيـر التغيـرات التـي طـرأت مؤخـًرا علـى 
قوانيـن عقوبـة اإلعدام ومكافحة اإلرهـاب في البالد. وتمت 
مشـاركة الفيلـم الوثائقـي مـع أكثـر مـن 30 طالبـًا مشـاركًا 
فـي الزمالـة مـن جامعـات مختلفـة فـي الواليـات المتحـدة، 

إلـى 24 بلـًدا لتغطيـة قضايـا متعلقـة  وجميعهـم سـافروا 
بحقـوق اإلنسـان واألزمـات العالميـة.  وكانت أروج وشـكيب 
قـد حصـال علـى منحـة إلنتـاج الفيلـم الوثائقـي تحـت توجيـه 
وإشـراف متخصصيـن مـن مركـز بولتـزر. وحـول الحصـول 
المنحـة  هـذه  “تقديـم  شـكيب  قـال  المنحـة،  هـذه  علـى 
فاإلعـالم  للغايـة،  مفيـد  بالمنطقـة  الدارسـين  للطـالب 
هـذه  مثـل  تغطيـة  فـي  عديـدة  تحفظـات  لديـه  الغربـي 
القضايـا، وقـد منحنـا مركـز بولتـزر حريـة اختيـار الموضـوع 
يـد  علـى  الفنـي  الدعـم  لنـا  وقـدم  تناولـه  فـي  نرغـب  الـذي 

خبـرة«.  ذوي  صحفييـن 

عين على الدوحة

فـي إطـار سـعيها إلضفـاء مزيـد مـن الحيوّيـة إلـى تجربـة 
المدينـة  الّدوحـة،  “كيدزمونـدو”  وّقعـت  األطفـال، 
فـي  نوعهـا  مـن  األولـى  المصّغـرة  الترفيهّيـة  الّتعليمّيـة 

لتنميـة  الّدوليـة  األكاديمّيـة  مـع  تعـاون  اّتفاقيـة  قطـر، 
تدريبـًا  يقـّدم  الـذي  الحديـث  المعهـد   ،)IAID( الّثقافـة 
البصرّيـة،  والفنـون  الموسـيقى  الّرقـص،  فـي  نوعيـًا 
األطفـال  مدينـة  داخـل  مبتكـرة  رسـم  مدرسـة  إلنشـاء 
فـي  نوعهـا  مـن  األحـدث  المنشـأة  تتمّيـز  المصّغـرة.  
المدينـة  رؤيـة  مـع  الّتـام  بانسـجامها  »كيدزمونـدو« 
زّوارهـا  لخيـال  العنـان  إلطـالق  تسـعى  التـي  الُممّيـزة 
لهـم  مـة  ُمقدِّ والفتيـات،  الفتيـان  مـن  األطفـال 
أفكارهـم،  عـن  خاللهـا  مـن  ُيعّبـرون  رسـم  ُفرشـاة 
ألنفسـهم  ويرسـمون  اإلبداعيـة  مكنوناتهـم  يطـّورون 
تقـوم  وإشـراقًا.  تأّلقـًا  أكثـر  مسـتقباًل  ولمجتمعهـم 
IAID(, مـن خـالل   ( الّثقافـة  الّدوليـة لتنميـة  األكاديمّيـة 
بتقديـم  نوعـه فـي قطـر,  األول مـن  معهـد حديـث هـو 
والموسـيقى  الّرقـص  مجـال  فـي  الّنوعـي  التدريـب 
ودورات  عمـل  ورش  تنظيـم  عـن  فضـاًل  والفنـون، 
الدولّيـة،  والّشـهادات  المعاييـر  مـع  تتوافـق  شـاملة 
مـع  الوثيـق  الرتباطهـا  ذلـك  فـي  الفضـل  يعـود  حيـث 
كّليـة  مثـل  الّشـهيرة  التعليمّيـة  المؤّسسـات  مـن  عـدد 
المملكـة  فـي  لنـدن  غـرب  وجامعـة  للموسـيقى،  لنـدن 
االعتياديـة  الـّدورات  فـي  ينتظـم  وغيرهـا.  الُمّتحـدة، 
وكبـارَا(  )صغـارًا  طالـب   1000 مـن  أكثـر  لألكاديميـة 

جنسـّية.  80 مـن  أكثـر  يحملـون 

تعاون بين “كيدزموندو” الّدوحة واألكاديمّية الدولّية لتنمية الّثقافة

الشـرق  منطقـة  فـي  الترويجيـة  الجـوالت  إطـار  فـي 
األعلـى  المجلـس  عقـد  إفريقيـا،  وشـمال  األوسـط 
للطاقـة بدبـي يـوم االثنيـن 28 نوفمبـر مؤتمـرًا صحفيـًا 
للطاقـة  اإلمـارات  »جائـزة  لــ  الثالثـة  للـدورة  للترويـج 
لصاحـب  الكريمـة  الرعايـة  تحـت  تقـام  التـي   »2017
نائـب  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو 
حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  اإلمـارات  دولـة  رئيـس 
نظيفـة«  لطاقـة  مبتكـرة  »حلـول  شـعار  تحـت  دبـي، 
وذلـك فـي فنـدق شـيراتون بالدوحـة بمشـاركة عـدد مـن 
عـن  وممثليـن  والخـاص  العـام  القطـاع  شـركات  وفـود 
عـن  وممثليـن  البحثيـة  والمراكـز  والجامعـات  المعاهـد 
مسـؤولون  الصحفـي  المؤتمـر  حضـر  اإلعـالم.  وسـائل 
مـن المجلـس األعلـى للطاقـة فـي دبـي كل مـن السـيد 
عمـر القرشـي، نائـب الرئيـس، التسـويق والفعاليـات في 
مديـر  الشـيبة،  ناصـر  والسـيد  للطاقـة،  اإلمـارات  جائـزة 
فـي  المناخـي  والتغيـر  والسـالمة  والصحـة  البيئـة  إدارة 
الشـركات  وفـود  مـن  العديـد  إلـى  باإلضافـة  المجلـس، 
الطاقـة  ومؤسسـات  األبحـاث  ومراكـز  والمعاهـد 
المتجـددة  الطاقـة  وإنتـاج  أبحـاث  بتكنولوجيـا  المعنييـن 
أنحـاء  مختلـف  مـن  والميـاه  الطاقـة  ترشـيد  وتقنيـات 
الجائـزة  تفاصيـل  علـى  االطـالع  أجـل  مـن  وذلـك  قطـر، 
تـم  المؤتمـر  وخـالل  المختلفـة.  وفئاتهـا  وأهدافهـا 
فـي  الريـادي  ودورهـا  الجائـزة  فئـات  كافـة  اسـتعراض 
تشـجيع االبتـكار واإلبـداع فـي مجـاالت الطاقـة والميـاه، 
والتسـاؤالت  االستفسـارات  كافـة  علـى  الـرد  تـم  كمـا 
اإلقليميـة  المشـاركات  وحجـم  بالجائـزة  المتعلقـة 
والدوليـة واألهميـة التـي تحظـى بهـا الجائـزة التـي تهدف 
وتطويـر  للطاقـة  بديلـة  حلـول  إيجـاد  سـبل  دعـم  إلـى 
التقنيـات الحاليـة للوصـول إلـى نتائـج ملموسـة من أجل 

البيئـة. علـى  والحفـاظ  المسـتدامة  التنميـة  تحقيـق 

الترويج للدورة الثالثة لجائزة 
اإلمارات للطاقة 2017 في 

قطر

طالب نورثويسترن في قطر يعرضون فيلًما في واشنطن العاصمة
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إيميلي لويوال آرتيغاس
مديرة التسويق بفندق هيلتون

في الدوحة منذ منتصف مايو 2016
انتقلـت إلـى دولـة قطـر مـن اإلمـارات العربيـة المتحـدة مؤخـرًا، 

والتـي أعتبرهـا وجهة متميزة تشهـــد تغيـــرا وتطــورا  
دائمـا ومسـتمرا، ولديهـا األفضـل فـي كل شـيء وبكافـة 

المجـاالت. أعتقـد أن الدوحـة تمتلـك كل مـا يمكـن أن 
أحتـاج إليـه فيمـا يتعلـق بأسـرتي، كمـا أنهـا تتناسـب 
علـى  ومتطلباتـي  احتياجاتـي  مـع  اإلطـار  هـذا  فـي 
المسـتوى الشـخصي أيضـا، حيـث أنهـا ال تتصـف 
بالتعقيـد كمدينـة، ولكنهـا عصريـة ودائمـة التطـور.

لقـد انتابنـي بصدق شـعور جيـد للغايـة عندما حطت 
األولـى،  للمـرة  الدولـي  الطائـرة فـي مطـار حمـد  بـي 

وعندمـا انطلقـت إلـى شـوارع الدوحـة قلـت لنفسـي: 
المناسـب لـي. كمـا ذكـرت لقـد جئـت  المـكان  هـذا هـو 

بالعديـد مـن  تزخـر  التـي  اإلمـارات،  الدوحـة قادمـة مـن  إلـى 
الخيـارات المتنوعـة فيمـا يتعلـق بشـغفي األول، وهـو األماكـن 

ذات الشـواطئ المريحـة واألماكـن المتخصصـة فـي تقديـم األلعـاب 
المائيـة، وهـو أمـر افتقـده هنـا إلـى حـد مـا. تزخـر قطـر بالعديـد مـن اإليجابيـات 

والتـي يمكـن أن أبدأهـا بنوعيـة الطعـام، حيـث أعتقـد أنهـا تنافـس أفضـل وأكثـر األماكـن 
تميـزا مـن خـالل مـا تقدمـه من تنـوع وثراء فـي نوعيـة األطعمـة واألطباق من 
الشـرق والغرب، في كل األوقات، لكل الناس وبكافة األسـعار. كما 
أن الشـعب القطـري شـعب مضيـاف وطيـب، ومـن السـهل 
المجتمـع،  النـاس هنـا كفـرد جديـد فـي  التأقلـم مـع  جـدا 
حيـث أن الجميـع يقـدم يـد العـون والمسـاعدة فـي أي 
مـكان وفـي أي وقـت.  أعجبت بشـكل خاص بالشـقق 
جديـدة  بأنهـا  تتميـز  التـي  الدوحـة،  فـي  السـكنية 
وتحتـوي علـى كل ما يحتاجه الفـرد، وأحببت المكان 
الذي أعيش فيه، كما أن شـوارع المدينة سـهلة في 
اكتشـافها والوصـول إلى الوجهـة المطلوبة. أماكن 
العالميـة تتخـذ طابعـا خاصـا،  التسـوق والمـاركات 
وهنـاك دائمـا الجديـد لتقدمـه. ال أعتقـد أنـي واجهـت 
لمنتجعـات  افتقـادي  عـدا  اآلن،  حتـى  سـلبيات  أيـة 
االسـترخاء والشـواطئ الذهبية. أرى الدوحة خالل عشرة 
أعوام مليئة بالفنادق والمشـروعات الضخمة بشكل يشابه 
دبـي ولكـن بخصوصيـة أعمـق فيمـا يتعلـق بالفنـون والرياضـة.

فـي النهايـة أسـتطيع التأكيـد أن الدوحـة منحتنـي نموذجـا مـن الحيـاة 
والمتوازنـة.   الصحيـة 

الكلمــــة األخيــرة

داريا ريفينا 
من أوكرانيا 

في الدوحة منذ أكتوبر 2014

لتقنيـات  قطـر  شـركة  إدارة  مجلـس  لرئيـس  األعمـال  مسـاندة  شـئون  مختصـة 
الطاقـة الشمسـية، االنتقـال إلـى الدوحـة كان قـرار الشـركة التـي أعمـل 

بهـا، قدمـت للدوحـة فـي المـرة األولـى فـي العـام 2013 كعضـو 
فـي الوفـد األوكرانـي الـذي حضـر قمـة الغـرف التجاريـة الـذي 

عقـد هنـا، وقـد ذهلـت حقـا بطموحـات إسـتراتيجية هـذا 
البلـد وسـرعة وتيـرة التنميـة بهـا. 

والمثيـر لالهتمـام أنـي شـعرت بشـيء مميـز متعلـق 
بقـرب  وشـعرت  األجـواء،  فـي  الموجـودة  بالـروح 
هـذا المـكان إلـى قلبـي، وبنـاء علـى ذلـك أصبحـت 
بالمجتمـع متعـدد  اليـوم موطنـي.  اسـتمتع فعـال 
الثقافـات هنـا فـي قطـر، واألهـم التناغـم واألريحية 
واألمـان، وكلهـا صفـات أقدرهـا حـق التقديـر خاصـة 

العالـم  يشـهده  الـذي  األمـن  وانعـدام  الضبابيـة  مـع 
أيامنـا هـذه. أفتقـد نزهـات عطلـة نهايـة األسـبوع  فـي 

فـي غابـات أوكرانيـا ورائحـة المشـروم الطازج بعـد هطول 
األمطـار، والمثيـر للدهشـة أنـه وبعـد مـرور عاميـن مـن الشـتاء 

فـي قطـر ال أزال ال أفهـم حقيقة أني أفتقد برد وشـتاء وثلج موطني 
الطاقـة  لتكنولوجيـا  قطـر  عمـل  فريـق  مـن  جـزءا  بكونـي  أتشـرف  األم. 

الشمسـية، وأن أكـون ضمـن رحلـة تأسـيس صناعـة الطاقـة الشمسـية والمتجـددة  فـي 
قطـر، والتـي تعـد مـن الصناعـات التـي ستشـكل العالـم فـي المسـتقبل، كمـا أني سـعيدة 
بالفرصـة المتاحـة لـي للمسـاهمة فـي هـذا التحـول العالمـي مـن خـالل مـا أقـوم بـه. أمـا 
بخصـوص المبـادرات الشـخصية فأنا أعمل على التأسـيس لمبادرة تحمل اسـم سـيدات 

مـن أجـل طاقـة خضـراء، والـذي سـيكون بمثابـة منصـة تتيـح الفرصـة لمسـاهمة النسـاء 
الرائـدات فـي المجتمـع في قطاع الطاقة المتجددة بالشـرق األوسـط، ونعمل على تمكين 
المـرأة القياديـة مـن األعمـال والصناعـات والتـي تعد أهـم أولويات مجال الطاقـة المتجددة 
عالميا وعلى مسـتوى المنطقة، وهو أمر جديد على البلد هناوبالتالي فإنه مليء بالفرص 

لمشـاركات أوسـع مـن قبـل المـرأة المتخصصـة فـي هـذا المجـال. 
والنشـاطات  الرياضيـة  عاداتـي  علـى  المحافظـة  أحـاول  قطـر  فـي 
الجسـدية التـي كنـت أقـوم بهـا فـي بلـدي، وفـي الوقـت الـذي 
أتنقـل إلـى كافـة األماكـن بالسـيارة اآلن وال أقـوم بالمشـي 
بنفـس المعـدل الـذي تعـودت عليـه فـي أوكرانيـا، فإننـي 
أبـذل قصـارى جهـدي للمحافظـة علـى نفـس معـدل 

يوميـا.  والحركـة  الرياضـة 
السـنوية  إجازتـي  الوقـت خـالل  بعـض  بعـد مضـي 
أشـهر  خـالل  تكـون  مـا  غالبـا  والتـي  أوكرانيـا  إلـى 
الصيف أجد نفسـي  دائما أشـعر بالحنين إلى قطر، 
وذلـك بعـد عاميـن فقـط مـن العيـش هنـا، فبالتالـي 
أسـتطيع القول بأن قطـر اليوم هي موطني وبلدي 
الذي أشـتاق إليه. حيث أحمل  بداخلي شـعورا مميز ا 
للغايـة تجاه قطر، شـعورا مليئـا بالروحانيات خاصة في 
أيـام الجمعة التي اسـتمتع بها للغايـة، والتي غالبا ما تكون 

أوقاتـا للتريـث والتفكر. 
أنـا متاكـدة مـن أن الدوحـة بعـد عشـر سـنوات مـن اآلن ستشـهد 
تحـوالت هائلـة، وأنـا كلي حمـاس ولهفة ألن أكون هنا وأشـهد هذه الفترة 
مـن التحـوالت حتـى قـدوم موعـد اسـتضافة قطـر لمونديـال كأس العالـم لكـرة القـادم 
2022، والتـي سـتمثل فرصـة عظيمـة لمالييـن مـن النـاس مـن حـول العالـم الكتاشـف 
قطـر بأنفسـهم واستكشـاف روحهـا الفريـدة والمحببـة. وهـو األمـر ذاتـه الـذي سيشـهده 

المقيمـون الذيـن سـتكون لديهـم فرصـة اكتشـاف دوحـة جديـدة مـن مناظيـر مختلفـة. 

ثقافة جديدة

بداية جديدة






